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VARNEJŠA POT V ŠOLO ZA UČENCE IN DIJAKE

NAJVEČJI PLAZ ZADNJEGA      
DESETLETJA USPEŠNO SANIRAN

VESELI DECEMBER 2019 

V času poletnih 
počitnic bo Občina 

Trbovlje skupaj z 
državo začela ureditev 

križišča pri Osnovni 
šoli Trbovlje in 

trboveljskem bazenu. 
Gre za projekt, v 

katerem bomo na 
pobudo osnovne 

šole, izboljšali varnost 
križišča ter učencem 
in dijakom omogočili 

varnejšo pot v šolo. 

Veseli december je 
v občino Trbovlje 

prinesel praznično 
dogajanje, 

namenjeno vsem 
generacijam. 

Lani smo uspešno 
sanirali največji plaz v 

Trbovljah v zadnjem 
desetletju. 

Uredništvo

Uredništvo

Uredništvo in Lavra 
Izgoršek, Društvo 
prijateljev mladine Trbovlje

Dežela pravljičnih nasmehov, ki je 
potekala v organizaciji Občine Tr-
bovlje, je navdušila povsem poln 
mestni park, v katerem so lahko 
obiskovalci med raznoliko ponud-
bo na stojnicah gotovo našli kaj 

V veliko zadovoljstvo nam je, da 
smo lani uspešno končali sanacijo 
plazu Izlakar v Krajevni skupnos-
ti Klek in s tem uspešno skleni-
li projekt, vreden 700.000 evrov. 

V zadnjih letih si občina resnično 
prizadeva za ureditev kar najvar-
nejših šolskih poti. V sklopu tega se 
bo na križišču regionalnih cest pri 
OŠ Trbovlje in trboveljskem bazenu 
ukinil pas za zavijanje desno proti 
bazenu, pri čemer bo zavijanje des-
no še vedno mogoče. S takšno preu-
reditvijo se bo uredil širši in varnejši 
pločnik, prav tako pa bodo na novo 
zarisani prehodi za pešce. Zaradi 
varnosti bosta prehoda za pešce na 
omenjenem križišču dvignjena, kar 
pa predstavlja enega izmed učinko-
vitejših ukrepov umirjanja prometa, 
ki je vedno bolj uveljavljen v okoli-
ci šol v Sloveniji in Evropi. Ureditev 
križišča je nujna, saj nekateri vozni-
ki še vedno ne upoštevajo omejitve 
hitrosti in tako prehitro pripeljejo v 
križišče, s čimer so ogroženi pešci, 
predvsem otroci.

zase, medtem ko je imela Pravljič-
na vasica v mestnem parku nabi-
ralnik Dedka Mraza, v katerega so 
otroci pridno metali pisma. Na ta 
je Dedek Mraz odgovoril in otroke 
skupaj s pomočjo Društva prijate-
ljev mladine tudi obiskal. DPM Tr-
bovlje je poleg obiska Dedka Mraza 
in Božička otrokom omogočil tudi 
palčkove delavnice, na katerih so 
nastale prelepe voščilnice in oku-
sna sladica Dedka Mraza. Poleg 
Božično-novoletnega koncerta 
Delavske godbe Trbovlje pa je za 
zaključek prazničnega decembra in 
starega leta poskrbel sprevod Ded-
ka Mraza po ulicah Trbovelj sku-
paj z DPM Trbovlje, s trboveljski-
mi mažoretami, z Delavsko godbo 
Trbovlje, s plesno skupino Bit in z 
Alenko Kolman. 

V sklopu ureditve varnih šolskih poti je občina že uredila 
cestni odsek pred OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, vrisana 
je bila tudi šolska pot pri OŠ Tončke Čeč in nameščen 
merilnik hitrosti na Opekarni.

PESTRO DOGAJANJE OB KONCU LETA

KRIŽIŠČE PRI BAZENU

PLAZ IZLAKAR

Dela na plazu so se začela lansko 
jesen, v njihovem sklopu pa je 
bila urejena rekonstrukcija lo-
kalne ceste z odvodnjavanjem in 
ureditvijo hudournika, izvedla se 
je sidrna pilotna stena, ki zajema 
35 pilotov, obnovil pa se je tudi 
vodovod. Projekt je poleg sanaci-
je plazu zajemal tudi sanacijo ce-
stnega odseka, pri čemer njegova 
obnova pomeni varnejšo vožnjo, 
še posebej v zimskih mesecih, saj 
se po njem dnevno vozijo številni 
krajani in šolski avtobus.

Dežela pravljičnih nasmehov 2019

Križišče pri OŠ 
Trbovlje bo varnejše.

Prenovljen cestni odsek.
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Življenje jo je teplo 
po enem licu in 

božalo po drugem – 
to je kratek povzetek 

življenja radovedne, 
bistre in zgovorne 

Trboveljčanke Jožefe 
Tomšič Kovačič, ki je 
v začetku letošnjega 

leta praznovala 
častitljivih 100 let.

»Dragi mami za 100 let! 
Vse življenje si prepevala. Najprej v mladinskem pevskem 
zboru Trboveljski Slavček, mešanem pevskem zboru Slav-
ček in nato pri Tamburaših.
O svojem dolgoletnem pevskem prepevanju hraniš doma 
veliko priznanj, občinske in državne pohvale ter imaš tri Gal-
lusove značke Javnega sklada Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti. Med svojim pevskim udejstvovanjem si 
obiskala veliko krajev v Sloveniji in tujini, o katerih so mnogi 
tvoji vrstniki le sanjali. Mnogi smo s teboj delili tvojo pevsko 
pot. Kljub težkim življenjskim preizkušnjam si vesela, rado-
vedna in polna življenja. Si mami, babi, prababica in prap-
rababica.« 
»Pesem življenja v srcih naj zveni, naj te nikoli ne zapusti. 
Naj ti življenja sreča bo in brez skrbi, to ti želim žive dni.« 

(Pesem rudarskih otrok)
Jožica Grilj

ČESTITKE OB 100-LETNICI 
Uredništvo

Gospa Jožefa, ki je v življenju pre-
živela veliko hudega in tudi veliko 
lepega, je že od otroških let pre-
dana petju. Tako se je pri desetih 
letih priključila svetovno znane-

mu pevskemu zboru Slavček. Nje-
na mladost je bila sicer polna ži-
vljenjskih preizkušenj, saj očeta ni 
poznala, mamo pa je izgubila pri 
12 letih. Zaradi tega je bila nekaj 
let celo v rejniški družini. Pljučna 
bolezen ji je pozneje preprečila, 
da bi si zgradila pevsko kariero, 
jo je pa po drugi strani bolezen 
pripeljala nazaj v rodne Trbovlje. 
Pred vojno se je v Rudniku zapo-
slila kot kurirka v upravi, med njo 
pa delala za partizane in aktiviste. 
V težkem obdobju po vojni je ute-
ho našla v petju. Spet se je namreč 
pridružila Mešanemu pevskemu 
zboru Slavček, pozneje pa tudi 
Tamburašem, pri katerih je pela 
vse do svojega 70. rojstnega dne. 
Vse življenjske preizkušnje so da-
nes še vedno aktivno gospo Jože-
fo Tomšič Kovačič samo okrepile. 
Zato ji še enkrat iskreno čestita-
mo in ji želimo čim več zdravja 
ter nasmejanih dni.

JOŽEFA TOMŠIČ KOVAČIČ

Gospe Jožefi je ob jubileju 
voščila županja Občine Trbovlje

Gospe je voščil tudi predsednik Društva 
upokojencev Trbovlje Janez Malovrh.

ANKETA STARŠI IN ŠOLA

Hvala za vaše sodelovanje.

v prihodnje stremeli k temu, da smo še boljši, predvsem pa, da se bodo naši otroci v šoli dobro 

Občina Trbovlje je v sodelovanju z zavodom SOCIOS pripravila anketo Starši in šola, ki je namenjena 
staršem otrok v trboveljskih osnovnih šolah. Z njo želimo ugotoviti, kakšen je vaš pogled na delovanje 
šole, kakšni so vaši predlogi, kaj pogrešate, kaj bi pohvalili. To nas zanima za to, da bi vsi skupaj tudi 

Reševanje ankete bo anonimno; otroci jo bodo konec meseca februarja prejeli v šoli skupaj 

Spoštovani starši!

jo oddate v skrinjico pri vratarju na Občini Trbovlje do 13. marca 2020.
z ovojnico, izpolnjeno pa lahko starši oddate na pošto (brez stroškov poštnine) oziroma 

počutili in s seboj odnesli veliko znanja, kar jim bo odlična popotnica za poznejše življenje. 



4                  Srečno Trbovlje                  OBČINSKE STRANI

»Mi nimamo svojega specialista medicine 
dela, prometa in športa. Takoj ko bomo dobili 
zdravnika, ki bi bil pripravljen specializirati 
MDPŠ, ga bomo na specializacijo tudi poslali. 
Zdaj nam pomagata dva specialista, ki 
občasno prideta od drugod.«

Za tokratno številko 
časopisa smo 

se pogovarjali s 
strokovnim vodjo 

Zdravstvenega doma 
Trbovlje Romanom 

Kraljem, specialistom 
splošne medicine. 

Kadar direktor 
zdravstvenega doma 

nima univerzitetne 
izobrazne zdravstvene 

smeri, mora biti 
imenovan strokovni 
vodja, čigar naloga 

je tudi vodenje in 
odgovornost za 

strokovnost dela 
zavoda. Glede na to, 

da so vedno aktualne 
teme o zasedenosti 

ambulant, 
organiziranosti in 
o delovanju nujne 

medicinske pomoči, 
smo se z vprašanji s 

tega področja 
obrnili nanj.

Uredništvo Leta 2017 ste bili imenovani za 
strokovnega vodjo Zdravstvene-
ga doma Trbovlje. Nekateri so bili 
takrat glede tega skeptični, saj 
ste do zdaj delo opravljali kot za-
sebnik, področje dela Zdravstve-
nega doma Trbovlje pa predsta-
vlja javno zdravstvo. Ste imeli 
zaradi tega kaj težav?
»Na povabilo direktorja ZDT dr. 
Tomšeta, ki je tudi isti dan prev-
zel naloge direktorja ZDT, sem 1. 
9. 2017 začel opravljati delo stro-
kovnega vodje ZDT. Skoraj 30 let 
sem družinski zdravnik v Zagorju, 
od tega več kot 23 let koncesio-
nar Občine Zagorje. Da lahko op-
ravljam delo strokovnega vodje v 
ZDT, sem se za 20 %, to je 8 ur 
tedensko, zaposlil v ZDT. Še nap-
rej pa seveda opravljam delo dru-
žinskega zdravnika v Zagorju v 
enakem obsegu. Za zdaj me delo s 
pacienti še vedno veseli in to rad 
počnem. Tega ne bi zamenjal z ni-
čimer drugim.
Ni običajno, da bi bil zdravnik 
koncesionar v eni občini in da 
opravljaš neke druge naloge v 
zdravstvenem domu sosednje ob-
čine. A če sta obojestranska volja 
in interes, se rešitve vedno naj-
dejo. Rešitev je našel direktor dr. 
Tomše. On in člani prejšnje sesta-
ve sveta zavoda so imeli kar nekaj 
poguma, da so se tako odločili. Na 
Ministrstvu za zdravje in Zdrav-
niški zbornici Slovenije niso imeli 
večjih pomislekov. 
Svojo nalogo v ZDT vidim v tem, 
da poskušamo s sodelavci zago-
toviti kakovostno zdravstveno 
oskrbo Trboveljčanom. Naloge so 

zelo kompleksne, zato lahko pri-
čakujemo dobre rezultate samo s 
sodelovanjem deležnikov, ki lah-
ko kaj ukrenemo. Časi soloakcij so 
že davno minili. Tudi v Zasavju bi 
lahko marsikaj izboljšali, če bi si 
znali prisluhniti in se nato dogo-
vorili za kak skupen cilj.
Sicer pa sem z ZD Trbovlje sode-
loval že prej, in sicer kot glavni 
mentor specializantom družinske 
medicine. 'Moji' specializanti ve-
liko delajo v ZDT.« 

V čem se razlikuje delo zdravni-
ka, če je -ta zasebnik ali pa del 
javne službe? 
»Delo zdravnika zasebnika (kon-
cesionarja) in delo zaposlenega 
zdravnika se ne razlikujeta v ni-
čemer. Razlika je samo v delovno-
pravnem statusu. Tudi delo čiste-
ga zasebnika, pri katerem je treba 
pregled v celoti plačati, se ne razli-
kuje. Če sta v ospredju diagnostika 
in zdravljenje bolnika, ne sme biti 
nobenih težav in nobenih razlik. 
V samostojni Sloveniji lahko jav-
no zdravstveno službo opravljamo 
kot zasebniki koncesionarji, lahko 
tudi v kakšni drugi pravni obliki, 
če ima ta organizacija pogodbo z 

ZZZS in je del javne zdravstvene 
mreže ali kot zaposleni zdravniki 
v javnih zavodih. Vsi opravljamo 
javno službo, vendar se v Sloveni-
ji zelo rado s tem manipulira in se 
vse skupaj zamegljuje, da je lažje 
ustvarjati zmedo in povzročati na-
petosti ter delitve. Že Rimljani so 
vedeli in rekli: »Deli in vladaj.« 
Zelo pogosto se tudi manipulira z 
izrazom »javno zdravstvo« in si 
ga dobršen del politike razlaga kot 
državno zdravstvo. Javno zdra-
vstvo pomeni, da za skupno zbran 
denar pacient dobi kakovostno 
zdravstveno storitev v še primer-
nem času in da mu te opravljene 
storitve takrat ni treba plačati iz 
svojega žepa, ker je plačana iz sku-
pne blagajne. Popolnoma vseeno bi 
moralo biti, ali jo je opravil zdrav-
nik, ki je zaposlen ali je samozapo-
slen. A v Sloveniji smo še kar precej 
oddaljeni od takšnega stanja.
Ponovil bi besede prof. dr. Marka 
Noča, vrhunskega interventnega 
kardiologa, ki je znan med drugim 
tudi po tem, da je uspel znižati 
strošek za žilne opornice v UKC 
Ljubljana, ki je dejal, da ne pozna 
zaposlenih zdravnikov, koncesi-
onarjev ali privatnih zdravnikov, 

INTERVJU S STROKOVNIM       
VODJEM ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE 

ROMAN KRALJ: 
»POMEMBNO JE, 
DA V ZASAVJU 
ZDRUŽIMO 
ZDRAVNIKE 
IZ NAŠIH 
KRAJEV.«
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»V ZDT smo z letošnjim letom zapolnili vse ambulante družinske 
medicine s stalnimi zdravniki.«

ampak da pozna samo dobre in 
slabe zdravnike. Menim, da je s 
tem povedal vse.«

Večina zdravstvenih domov se 
srečuje s pomanjkanjem družin-
skih zdravnikov, tudi v Trbovljah 
je to stalnica. Kakšno je zdaj sta-
nje na področju splošnih ambu-
lant? S čim lahko zdravstveni 
dom pritegne nove družinske 
zdravnike, da bi ti prišli delati v 
Trbovlje oz. Zasavje?
»V Sloveniji in tudi po Evropi 
smo soočeni s pomankanjem dru-
žinskih zdravnikov. V naši državi 
je stanje res alarmantno in mi ni 
jasno, kako odločevalci niso tega 
niti približno predvideli. Vsi vemo, 
da se Slovenci staramo, da smo 
čedalje bolj bolni, da medicina in 
farmacija zelo hitro napredujeta. 
Če na področju družinske medici-
ne ne bo v kratkem nekih koreni-
tejših sprememb, se bojim, da se 
nam slabo piše. 
V ZDT se zelo trudimo, da pri-
vabljamo zdravnike vseh tistih 
specialnosti, katerih programe iz-
vajamo. Sta pa gotovo ključni dru-
žinska medicina in pediatrija. Brez 
zdravnikov teh specialnosti ni 
primarnega zdravstva. To je tudi 
daleč najceneje. Lep primer zato 
sta Južna Koreja, ki ima zelo dobro 
organizirano primarno zdravstvo, 
in Japonska, ki primarnega zdra-
vstva sploh nima. V obeh državah 
sta podoben standard in podob-
na pričakovana življenjska doba. 
Razlika je ta, da je na Japonskem 
zdravstvo 2-krat dražje.
V ZDT smo z letošnjim letom za-
polnili vse ambulante družinske 
medicine s stalnimi zdravniki. Ne-
kaj mesecev bo še nekaj težav, ker 
mora nekaj zdravnikov opraviti 
specialistični izpit in bodo do tak-
rat še kar precej odsotni. Ob tem je 
treba povedati, da so vsi zdravniki 
zelo obremenjeni, saj zelo prese-
gajo državno povprečje t. i. glava-
rinskih količnikov (en zdravnik v 
ZDT ima opredeljenih več pacien-
tov, kot je povprečje v državi). V 
prihodnje si bomo prizadevali, da 
bi nam država priznala in plača-
la še kakšno dodatno ambulanto 
družinske medicine.
Zasavje ni neka zelo zaželena de-
stinacija, kamor bi v večjem šte-
vilu prihajali zdravniki od dru-
god. Zato je zelo pomembno, da 
jim ob vabilu, da bi prišli delat k 
nam, poveš, da ne bodo kar nap-
rej v službi, da ne bodo izgoreli že 
po nekaj letih dela. Kaj sicer lah-
ko pričakujemo od zdravnika ali 
drugega zdravstvenega delavca, ki 
mora vsak mesec opraviti 250, 300 
ali celo več ur? Pomembno je, da 
v Zasavju zadržimo zdravnike, ki 
iz naših krajev izhajajo. To je tudi 
s strokovnega stališča najbolje, saj 
ti zdravniki poznajo, kako Zasavci 
živimo, dobro poznajo naše nare-
čje. Včasih je to pri postavitvi dia-
gnoze ključno.«

Kako pa si zdravstveni dom lah-
ko zagotavlja tudi v prihodnje, da 
bo imel dovolj družinskih zdrav-

nikov? Ali mogoče vlagate tudi 
znanje in trud v pripravnike oz. 
mlade?
»Ključ do dobrega kadra so mladi, 
kot rečeno zlasti domačini. ZDT 
mora postati oz. je postal učna 
baza. Mladi zdravstveni delavci 
morajo med študijem priti v naš 
zavod. Takrat vidijo, kako delamo, 
kakšni so odnosi, in mogoče se 
kdo odloči, da bo pri nas nadalje-
val svojo poklicno pot. Če čakamo, 
da bo nekdo diplomiral, opravil 
specialistični izpit in šele takrat 
prišel k nam, najbrž ne bomo imeli 
veliko uspeha. 
Ker je zdaj največje pomanjkanje 
prav zdravnikov, direktor (tudi 
sam je učitelj na fakulteti) pridobi 
stik dijakov na litijski in trboveljski 
gimnaziji, ki razmišljajo o študiju 
medicine ali stomatologije, ter jih 
povabi na pogovor. Z vsemi, ki iz 
Zasavja študirajo medicino ali sto-
matologijo na obeh naših medicin-
skih fakultetah, poskušamo vzdr-
ževati stalen stik. Zelo smo veseli, 
če se odločijo za opravljanje vaj v 
našem zavodu. Ko so pred odloči-
tvijo, katero specializacijo izbrati, 
jim poskušamo predstaviti, da je 
delo v primarnem zdravstvu lahko 
zelo lepo. Ne zamolčimo jim, da je 
tudi naporno, a da ga bomo s skup-
nimi močmi naredili znosnega.
Seveda so za delo z mladimi nujno 
potrebni mentorji. Družinska me-
dicina ima razvit zelo dober men-

torski sitem, ki nam ga zavidajo 
dejansko vse druge specialnosti. Da 
je res tako, govori tudi dejstvo, da 
so naši učitelji dobili razpis EU in 
postavili temelje za razvoj družin-
ske medicine v dveh državah, ki sta 
bili nekoč republiki skupne države.
V ZDT imamo zdaj štiri glavne 
mentorje za specializacijo iz dru-
žinske medicine. Glede mentor-
stva pri medicinskih sestrah in 
diplomiranih medicinskih sestrah 
pa že prej ni bilo problemov.«

Nekateri direktorji zdravstvenih 
domov in mogoče tudi župani 
hitro postanejo občutljivi pri temi 
družinski zdravnik, še posebej, 
če jim ta odhaja v drugo občino. 
Hitro dajejo obsodbe, da so jim 
zdravnika »ukradli«. Kako bi 
odgovorili takšnim ljudem?
»V tej državi živimo svobodni 
ljudje oz. bi tako vsaj moralo biti. 
Vsak se svobodno odloči, kje bo ži-
vel in kje bo delal. Vse, kar lahko 
storimo, je, da jim ponudimo čim 
boljše pogoje za njihov strokovni 
razvoj. Odloči se vsak sam. Ko se 
pogovarjamo s svojimi kolegi, ki 
so šli delat v tujino, povedo, da ni 
prvi in edini motiv denar. Največjo 
težo imajo urejeni delovni pogoji 
in obremenitve, ki jih posameznik 
lahko zdrži. Tudi sam, ko sem se 
odločil za nekoliko samostojnejšo 
pot, ni bil prvi in edini motiv denar.
Kakšen zdravnik k nam pride iz 

druge občine, a tudi kakšen od nas 
odide v drug zavod v drugo obči-
no, a tega ne jemljemo, kot da bi 
si zdravnike »kradli«. Vsak gre 
tja, kjer meni, da mu bo boljše. Mi 
se mu zahvalimo za delo, ki ga je 
pri nas opravil, in mu želimo, da 
bi mu šlo tudi na novem delovišču 
dobro. Če je bil delaven in priza-
deven, takšna je velika večina, mu 
povemo, da je še vedno dobrodošel 
pri nas.« 

Kakšno pa je stanje na podro-
čju drugih ambulant? Imate vse 
službe popolnjene? Je mogoče še 
na katerem področju težava, kot 
so to družinski zdravniki?
»Na področju drugih specialnosti 
je manj težav. Seveda občasno za-
radi nenadnih in nepričakovanih 
izpadov prihaja do problemov, a 
jih poskušamo rešiti. Večja težava 
je še Enota za hitre preglede v UC. 
Za to delovišče imamo zaposle-
nega samo enega stalnega zdrav-
nika, potrebovali pa bi najmanj 
štiri. Pomagajo nam zdravniki od 
drugod. Občasno na tem delovišču 
dela še kak naš specialist ali speci-
alizant družinske medicine, a me 
ves čas skrbi, koliko časa bodo še 
zmogli.«

Lahko bi rekli, da je bila do zdaj 
ena šibkih točk tudi medicina 
dela, ki ponekod drugod pred-
stavlja enega glavnih finančnih 



6                  Srečno Trbovlje                  OBČINSKE STRANI

virov zavoda. Se na tem področju 
pričakuje kaj sprememb?
»Mi nimamo svojega specialista 
medicine dela, prometa in športa. 
Takoj ko bomo dobili zdravnika, 
ki bi bil pripravljen specializirati 
MDPŠ, ga bomo na specializacijo 
tudi poslali. Zdaj nam pomagata 
dva specialista, ki občasno prideta 
od drugod. Trenutno imamo srečo, 
ker delata v Zasavju dve vrhunski 
zdravnici s tega področja, ena v 
Hrastniku in ena v Zagorju. Lah-
ko se pa situacija hitro spremni in 
bomo imeli težave. Zdi se mi tudi 
smiselno, da gledamo regijo v ce-
loti in ne samo posamezno občino 
ali zavod. 
Specializacija MDPŠ je izjemno 
pomembna. Vsak dober deloda-
jalec ve, da je največja naložba v 
zdravje in zadovoljstvo njegovih 
zaposlenih. Zdravstveni sistem je 
dolžen delodajalcem ponuditi ka-
kovostne storitve s tega področja. 
K sreči je glede tega v Zasavju ta 
hip vse v redu.«

Starše otrok najbrž zanima tudi 
področje pediatrije. Kolikor je 
znano, bodo tudi tam v prihodnje 
upokojitve. Kako jih nameravate 
nadomestiti?
Imamo eno specializantko pedia-
trije, ki bo nadomestila kolegico, 
ko se bo upokojila. Sicer v pediatriji 
v naših krajih ni tak hud problem 
kot v družinski medicini. V neka-
terih drugih krajih po Sloveniji je 
tudi na področju primarne pedi-
atrije stanje alarmantno. V ZDT 
imajo naši pediatri opredeljenih 
nekoliko manj otrok na posame-
znega zdravnika, kot je povprečna 
opredeljenost v državi. A to niti ne 
pove kaj dosti o obremenjenosti 
posameznega pediatra. Obreme-
nitve posamezne zdravnice se zelo 
povečajo, če od treh manjka zaradi 
npr. dopusta, bolniške odsotnosti 
… Pri majhnem kolektivu se en iz-
pad zelo pozna.«

Ob pomanjkanju zdravnikov se 
hitro lahko zgodi, da se lahko v 
zdravstvenih domovih sprijazni-
jo z manj kakovostnim kadrom 
z namenom, da zapolnijo manj-
kajoča delovna mesta. Kako bi 
se sploh lahko v Sloveniji temu 
izognili? Kar nekaj je bilo tudi 
primerov v Sloveniji, ko so se 
nekateri izdajali za medicinsko 
osebje, pa to niso bili. 
»Menim, da lahko to postane ve-
lik problem. Rešitev bi bila, da se 
odločevalci bistveno bolj anga-
žirajo pri domačem kadru. Tako 
se včasih dobi občutek, da jim za 
naše zdravnike ni kaj dosti mar. 
Skrb zbujajoč se mi zdi podatek, 
da ima 25 % specializantov dru-
žinske medicine iz Štajerske že 
dogovorjene službe v Avstriji. Kot 

sem že rekel, naša družinska me-
dicina v Evropi kotira kar visoko in 
naši specialisti zlahka dobijo služ-
be kjer koli v Evropi. Obstaja res-
na nevarnost, da bi na izpraznjen 
prostor prišli zdravniki s slabšim 
znanjem. Če pa upoštevamo še 
slabše znanje jezika, do hudih te-
žav ni več daleč.
Ravnanje države naj opišem na 
žalostnem primeru, ki se je zgo-
dil pri nas. V DSO Prebold je dolga 
leta delala zdravnica, ki ni konča-
la specializacije iz družinske me-
dicine. Imela je seveda opravljen 
strokovni izpit. Delo je opravljala 
strokovno neoporečno. Imela je 
določenega mentorja. Po trenutno 
veljavni zakonodaji lahko zdrav-
nik opravlja svoje delo samo, če 
ima licenco, ki jo pridobi po opra-
vljenem specialističnem izpitu. 
Zdravstvena inšpektorica jo je lani 
poleti ob nadzoru še isto minuto 
odstranila z delovnega mesta, ker 
ni imela licence. 
Čez kakšen mesec sem v osre-
dnjem dnevniku nacionalne te-
levizije gledal prispevek iz enega 
drugega zdravstvenega doma v 
tej državi, v katerem so povsem 
prostodušno priznali, da so zelo 
veseli dveh kolegic iz druge dr-
žave, ki sicer nimata niti stro-
kovnega izpita, nimata potrdila, 
da znata slovensko, a delata pod 
mentorstvom. Nisem zasledil no-
benega odziva zdravstvenega in-
špektorata niti kogar koli drugega. 
Menim, da tako ne bomo rešili 
pomanjkanja zdravnikov v državi. 
Sicer nimam čisto nič proti kole-
gom iz drugih držav, a bi priča-
koval, da ima država za vse enake 
zahteve in pogoje.« 

Kako pa sicer skrbite za znanje 
zaposlenih, glede na to, da je po-
dročje zdravstva eno tistih, na 
katerem se stvari hitro spremi-
njajo, napredujejo?
»V medici, farmaciji, medicinski 
tehnologiji gre znanje res izje-
mno hitro naprej. Poskušamo biti 
v koraku s časom. Pri tem nam po-
maga stalno izobraževanje zapo-
slenih z udeležbo na raznih stro-
kovnih srečanjih zunaj ZD. Včasih 
povabimo kakšne predavatelje, da 
nam še posebej osvetlijo kakšno 
temo. Večja korist je od udeležb 
na raznih delavnicah, na katerih 
se specifične teme obravnavajo v 
manjših skupinah in je možnost 
pogovora s predavatelji bistveno 
večja. Naši reševalci v mobilnih 
enotah NMP se izobražujejo in 
vadijo s pomočjo mobilne enote 
simulacijskega centra ZD Ljublja-
na. ZD Ljubljana pripelje mobil-
no enoto in zagotovi inštruktorje. 
Tako gre vsak reševalec skozi vse 
mogoče scenarije, skoraj tako, kot 
bi bilo v resnici. Rezultati tako 

učinkovitega izobraževanja so 
vidni, saj naše ekipe zasedajo vi-
soka mesta na državnih tekmova-
njih. Večina urgentnih zdravnikov, 
ki pride k nam delat od drugod, 
pove, da so naši reševalci odlično 
pripravljeni in natrenirani.
Bistvo vsega je, da ne zapademo 
v samozadostnost in vsevednost. 
Vedno je priložnost za spoznanje 
česa novega.«

V Zasavju je bila nedolgo na-
zaj med občinami izjemno vroča 
tema tudi organiziranost nujne 
medicinske pomoči. Vaš pred-
log rešitve na tem področju je v 
Hrastniku zanetil kar nekaj sla-
be volje. Ali še vedno vztrajate 
na svojem predlogu in ali ga lah-
ko na kratko predstavite našim 
bralcem?
»Bil bi zelo samovšečen in zelo bi 
se zlagal, če bi rekel, da je to moj 
predlog. To je predlog skupine 
zdravnikov in zdravstvenih reše-
valcev.
Nujna medicinska pomoč in dežu-
rna služba je res zelo nevralgična 
tema. A za kaj takega ni nobene 
potrebe. Če v središče postavimo 
kritično bolnega ali hudo poškodo-
vanega pacienta, so rešitve veliko 
jasnejše. Če so v ospredju drugačni 
interesi, se zapletamo. Trenutna 
organizacija in mreža ekip NMP in 
DS je sorazmerno slabo učinkovita. 
Prisotnost oz. odsotnost zdravnika 
v ekipi ne vpliva na preživetje, to so 
pokazale raziskave. Pri srčnem za-
stoju, kar je najpogosteje, preživijo 
sami tisti, pri katerih se je oživljanje 
začelo znotraj prvih petih do ma-
ksimalno šestih minut. Zato je treba 
organizacijo in mrežo NMP preobli-
kovati, da bomo čim več pacientov 
s srčnim zastojem dosegli znotraj 
prvih petih minut. Pri tem bomo 
uspešnejši, če bomo razvijali vse 
deležnike v verigi preživetja. Prvi 
pridejo na vrsto očividci. Čim več 
naj bi jih znalo oživljati. Na Šved-
skem ne dobiš službe v javni upravi, 
če nisi opravil tečaja iz temeljnih 
postopkov oživljanja (TPO), ki ga je 
treba stalno obnavljati.
Šele po očividcih in prvih posredo-
valcih pridemo na vrsto zdravstveni 
delavci, zdravstveni reševalci v mo-
bilnih enotah najprej brez zdrav-
nika in kot zadnji z zdravnikom. 
Zdravstveni reševalci so zelo dobro 
izurjeni za začetno nujno medi-
cinsko pomoč. V prvih minutah ne 
potrebujejo zdravnika poleg sebe, 
začetno oskrbo prvih nekaj minut 
obvladajo do potankosti. Zdravnik 
mora v NMP in DS predstavljati do-
dano vrednost. Zelo narobe je, če 
v najtežjih primerih čakamo utru-
jenega in izgorelega zdravnika 20 
minut, prej pa pustimo, da pacient 
umre.

»Ključ do dobrega kadra so mladi, kot rečeno 
zlasti domačini. ZDT mora postati oz. je 
postal učna baza. Mladi zdravstveni delavci 
morajo med študijem priti v naš zavod.«

»Kakšen zdravnik k nam pride iz druge 
občine, a tudi kakšen od nas odide v drug 
zavod v drugo občino, a tega ne jemljemo, 
kot da bi si zdravnike »kradli«. Vsak gre tja, 
kjer meni, da mu bo boljše.«

Vse te ljudi in mobilne enote nujne 
medicinske pomoči z zdravnikom 
ali brez njega mora nekdo koordi-
nirati. Zato je že v nekaterih okoljih 
vzpostavljena dispečerska služba 
zdravstva, ki natančno vsak trenu-
tek ve, kje se nahajajo ekipe, s ka-
terimi lahko razpolaga. Hkrati bo 
dispečer svetoval očividcu, kličoče-
mu, kaj naj naredi. 
Danes sta NMP in DS organizirani 
tako, da morajo na račun lahke do-
stopnosti do zdravnika sredi noči 
najvišjo ceno plačati najbolj bolni 
pacienti.«

V Hrastniku se predvsem bojijo, 
da bi izgubili 24-urno prisotnost 
zdravnika. Kako jim odgovarjate 
na ta argument?
»Bojazen se mi zdi popolnoma 
odveč in je nepotrebna. 24-urna 
prisotnost zdravnika še ne pome-
ni samodejno boljšega zdravstve-
nega varstva. Zdravstveno stanje 
na nekem področju se izboljša, če 
začne zdravnik delati v redni am-
bulanti in ne v dežurstvu. Zato po 
moji presoji Hrastnik potrebuje 
zdravnike v rednih ambulantah, 
prve posredovalce in 24 ur dnevno 
vse dni v letu mobilno enoto nuj-
nega reševalnega vozila z dvema 
reševalcema. Zdravnik, če bo po-
treben, bo že prišel čez nekaj mi-
nut od nekje drugje, lahko tudi po 
zraku s helikopterjem in ne nujno 
po cesti. Na nujno medicinko po-
moč moramo gledati zelo dina-
mično in ne statično. Ekipe gredo 
tja, kjer je potrebna pomoč, in ne 
čakajo, da bolni pridejo k njim, ker 
ne morejo.«

Za konec našega pogovora še 
vprašanje glede prihodnosti. 
Kako vidite prihodnost zdra-
vstvenega doma v Trbovljah, se 
nam obetajo še kakšne spre-
membe?
»Razvoj na vseh področjih je iz-
jemno hiter in spremembe so 
stalnica. Zelo kratek čas delujeta 
dva nova centra, in sicer Center 
za duševno zdravje otrok in mla-
dostnikov ter Center za duševno 
zdravje odraslih. Zmanjkuje nam 
prostora, zato si želimo novih 
prostorov. V Zasavju imamo pre-
cej nerazvito paliativno medicino. 
Na tem področju bo treba nekaj 
storiti. Enkrat bo treba urediti 
sistem nujne medicinske pomo-
či, da bomo primerljivi z razvito 
Evropo. Več bo treba narediti na 
preventivi, tu se odpirajo števil-
ne možnosti drugih zdravstvenih 
profilov. Diplomirane medicinske 
sestre preventivo izvajajo veliko 
bolje kot zdravniki, o tem ni no-
benega dvoma. Skratka, izzivov 
je še zelo veliko, dela nam ne bo 
zmanjkalo.«
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Trbovlje bodo ena 
izmed prvih občin 
v Sloveniji, v kateri 

bodo začeli graditi na 
odprtem optičnem 

omrežju. 

ODPRTO OPTIČNO 
OMREŽJE KMALU 
V TRBOVLJAH 

Uredništvo

Tako kot številna razvitejša mestna 
območja bo z letošnjim letom tudi 
Zasavje bogatejše za ultrahitro ši-
rokopasovno optično omrežje, ki ga 
v sklopu projekta RUNE gradi pod-
jetje RUNE Enia, d. o. o. 
Po Sloveniji se še vedno pojavlja-
jo območja, ki internetne poveza-
ve nimajo ali pa je ta zelo slaba. A 
kmalu se bo to spremenilo, saj je 
podjetje Rune Enia, d. o. o., v sklo-
pu projekta RUNE na številnih takih 
območjih začelo gradnjo optične 
infrastrukture. Na katerih hišnih 
številkah bo mogoča zgraditev pri-
ključka, pa lahko preverite na sple-
tni strani www.ruralnetwork.eu, na 
kateri ga lahko tudi naročite. 
Končni uporabniki pa bodo imeli 
možnost proste izbire ponudnika 

storitev, ki bo glede na ceno in ka-
kovost storitev zanje najugodnej-
ši. Prednosti optične tehnologije 
so predvsem neobčutljivost na 
zunanje vplive; hitra, stabilna in 
zanesljiva internetna povezava; 
hiter in večji prenos podatkov, 
kristalno jasne slike, čist zvok, več 
povezanih naprav in še bi lahko 
naštevali.
Pogodbe za naročilo zgraditve pri-
ključka lahko oddajajo le tisti naroč-
niki, za katerih priključke se pred-
videva začetek izgradnje v manj kot 
letu dni. Po oddaji dokumentacije in 
tri mesece pred začetkom gradnje 
hišnega priključka dobijo naročniki 
tudi predračun, ki za fizične osebe 
znaša 150 EUR (z DDV), za pravne 
pa 167,13 evra, ki ga morajo plačati 
v 30 dneh. V treh mesecih po grad-
nji priključka pa morajo skleniti 
naročniško razmerje z enim izmed 
ponudnikov storitev. 
Čeprav občina ni investitor tega 
projekta, bo z občani na obmo-
čjih, na katerih se bo optična in-
frastruktura gradila, pred izved-
bo projekta sklican sestanek, na 
katerem bo projekt podrobneje 
predstavljen, občani pa bodo pre-
jeli tudi odgovore na morebitna 
vprašanja.

RUNE

Optična infrastruktura bo omogočala priključitev na omrežje, 
ki bo omogočalo hitrosti prenosa do 10 gigabitov (Gb) na 
sekundo.

V občini Trbovlje bodo gradnjo začeli že letos, in sicer v na-
seljih Čebine, Gabrsko, Knezdol, Planinska vas, Prapreče, Sv. 
Planina in Dobovec. 
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Za uporabo 
stavbnega 

zemljišča se plačuje 
nadomestilo, in 

sicer od površine 
nezazidanega 

zemljišča ali 
stanovanjske oz. 

poslovne površine 
objekta.

Uredništvo

Tako kot v vseh drugih slovenskih 
občinah se nadomestilo plačuje 
tudi v Trbovljah, zato to ni nič no-
vega. Je pa nov odlok o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Trbovlje, ki je bil 
zaradi zastarelosti in neskladnosti 
z veljavno zakonodajo prenovljen 
in velja od 1. januarja 2020 naprej. 
S tem odlokom so bila na novo do-
ločena določila glede odmere zazi-

danih in nezazidanih stavbnih ze-
mljišč ter preoblikovana razmerja 
med posameznimi dejavnostmi.
Kot vemo, so bile Trbovlje v pre-
teklosti mesto industrije z nizko 
stopnjo brezposelnosti, v sedan-
josti pa se je stanje spremenilo in 
vse manj poslovnih subjektov se je 
odločalo, da bi odprlo svoje podje-
tje v naši občini, saj je bil NUSZ v 
primerjavi s sosednjimi občinami 
bistveno višji. Cilj novega odloka je 
torej znižanje nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča za po-
slovne subjekte in jih s tem spod-
buditi k dejavnosti v naši občini. Ob 
tem pa želimo poudariti, da bodo 
večji onesnaževalci okolja ostali na 
isti odmeri, kot je bila do zdaj.
Glede na spremembe v prostoru in 
gospodarstvu stari odlok ni omo-
gočal ustrezne obremenitve zave-
zancev. Če stari odlok primerjamo 
z odlokom sosednjih občin, je bila 
obremenitev gospodarsko-po-
slovnih dejavnosti v Trbovljah 
višja, pri stanovanjski rabi pa niž-
ja. Prav tako so bile znatne razlike 
v obremenitvi znotraj občine po 
posameznih območjih.

Odlok prinaša nekaj sprememb 
za fizične osebe oziroma nezazi-
danega zemljišča ali stanovanjske 
površine objekta. Po prejšnjem 
odloku so bile Trbovlje razdeljene 
na štiri območja, in sicer glede na 
nekatere dejavnike, kot so npr.: 
priključitve na vodovod, elektriko, 
dostopnost z javnimi prometnimi 
sredstvi, gostota javnih funkcij 
in poslovnih dejavnosti. Glede na 
to, da je danes infrastruktura bi-
stveno bolj razširjena, kot je bila 
pred leti, so se po novem odloku 
območja ustrezno preoblikovala 
na način, da imamo v Trbovljah 
po novem tri območja. Skladno s 
spremembo območij pa se spre-
minja tudi višina nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča. Z 
zemljevida lahko občani točno vi-
dite, kateremu območju po novem 
pripadate. Ob tem pa poudarjamo, 
da je Trbovlje kljub novemu odlo-
ku in spremembi območij še ved-
no najugodnejša občina v Zasavju 

Prikaz indeksa in cene površine na m2 za poslovne subjekte v občinah Zagorje, 
Hrastnik in Trbovlje (po novem in starem odloku)

Primerjava s sosednima občinama – stanovanjski namen – najvišja 
obremenitev na m2

Trbovlje so kljub novemu odloku in spremembi 
območij še vedno najugodnejša občina v 
Zasavju glede odmere NUSZ za fizične osebe. 

Trenutna razdelitev območja za odmero NUSZ

glede odmere NUSZ. Uporabnike 
nepremičnin (lastnike, najemni-
ke) prosimo in obveščamo, da 
so na občino dolžni sporočiti vse 
spremembe, ki so nastale na ne-
premičninah (lastništvo, nakup, 
prodaja, dedovanje, oddaja ne-
premičnine, delitev, sprememba 
naslova za sprejemanje poštne 
pošiljke in podobno) in bi imele 
kakršen koli vpliv na spremembo 
odmere nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Zavezanci 
so tudi med letom dolžni sporo-
čiti vse spremembe, ki kakor koli 
vplivajo na določitev nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča, v 
30 dneh od nastanka spremembe.
Vse dodatne informacije ali vpog-
led v podatke nepremičnin zave-
zanci lahko osebno pridobijo med 
uradnimi urami na upravi Občine 
Trbovlje prek e-naslova obcina.tr-
bovlje@trbovlje.si ali telefonskega 
stika: 03 777 99 15.

NOVOSTI ZA UPORABNIKE   
STAVBNIH ZEMLJIŠČ

SPREMEMBE PRI ODMERI NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

Z novim Odlokom o NUSZ    
Občina Trbovlje želi:

 � upoštevati spremembe zakonskih predpisov;
 � uskladiti meje območij odmere glede na prostorske danosti;
 � razbremeniti obremenitve poslovne dejavnosti in jih narediti 

primerljive s sosednjimi občinami;
 � razvrstiti zemljišča v jasnejše skupine dejavnosti/na-

membnosti; 
 � enakomerneje obremeniti sorodne dejavnosti po območjih 

odmere NUSZ.

Občina EUR/m2 Indeks

Zagorje 2,86 0,976

Trbovlje – stari 3,72 1,270

Trbovlje – novi 2,93 1,000

Hrastnik 2,73 0,9303

Občina EUR/m2 Indeks

Zagorje 0,9900 1,471

Trbovlje – stari 0,6510 0,967

Trbovlje – novi 0,6732 1,000

Hrastnik 0,9204 1,367
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Trbovlje

Završje

Knezdol

Dobovec

Ključevica

Župa

Čeče - del

Klek

Ostenk

Gabrsko

Ojstro

Škofja Riža

Čebine Sveta Planina

Prapreče - del

Vrhe - del

Planinska vas

Retje nad Trbovljami

Območja NUSZ - Občina Trbovlje

Meja Občine Trbovlje

Meja naselja

Ime naselja

Območja NUSZ

1. območje

2. območje

3. območje

MERILO 1:12000

Kartografska osnova: DOF5, GURS
Izdelal: LUZ, d.d., september 2019

LEGENDA

Župa
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SISTEM IZPOSOJE E-KOLES

NOVO V 
TRBOVLJAH: TRAJBI 

Pomlad v Trbovlje 
prinaša sistem 

izposoje e-koles, ki bo 
namenjen občankam 

in občanom ter 
obiskovalcem 

Trbovelj. Poglejmo, 
kako bo sistem 

deloval v praksi.

Uredništvo

Sistem TRajBi bo sestavljen iz mre-
že postajališč oziroma točk, na ka-
terih si bo kolo mogoče izposoditi 
oziroma ga po uporabi vrniti. Sis-
tem bo omogočal izposojo koles po 
načelu samopostrežbe, kar pomeni, 
da si bo uporabnik sistema na po-
staji izposodil električno kolo in ga 
uporabljal skladno s splošnimi po-
goji. Sistem izposoje bo na voljo 24 
ur dnevno, pri čemer bo sistem v 
zimskih mesecih deloval v zmanj-
šanem obsegu. 
Za uporabo sistema bo potreb-
na predhodna osebna registracija. 
Delno registracijo bodo uporabniki 
lahko opravili na terminalu na vseh 

štirih točkah ali prek mobilne apli-
kacije, uporabniške podatke oziro-
ma kartico pa bodo lahko prevzeli 
na izdajnem mestu, na katerem 
bodo tudi podpisali pogodbo in s 
tem v celoti opravili registracijo v 
sistem. Prav tako bodo lahko upo-
rabniki registracijo v celoti opravili 
na izdajnem mestu (torej brez upo-
rabe spletnega terminala oziroma 
mobilne aplikacije) Mladinskega 
centra Trbovlje. 
Uporabnik bo ob podpisu pogod-
be moral priložiti veljaven osebni 
dokument in davčno številko ter 
številko mobilnega telefona. Ob 
prijavi bo treba poravnati člana-
rino, ki bo za eno leto znašala 10 
€, ki jo bo uporabnik lahko porav-
nal z gotovino ali bančno kartico. 
Po plačilu članarine bo uporabnik 
prejel kodo PIN za uporabo siste-
ma, ki pa je neprenosljiv, kar po-
meni, da en PIN lahko uporablja 
samo ena oseba, ki je za kolo med 
uporabo tudi odgovorna. Sistem 
TRajBi bo na voljo osebam, starej-
šim od 14 let. Za osebe, mlajše od 
18 let, pa bo na pogodbi potreben 
podpis staršev oziroma zakonitih 

zastopnikov. Prav tako bodo vse 
osebe, mlajše od 18 let, morale pri 
uporabi e-kolesa nositi kolesarsko 

čelado, ki so si jo dolžne priskrbeti 
same, za preostale uporabnike pa 
je čelada priporočljiva. 

Sistem izposoje koles bo vzpostavljen spomladi, ko si bodo 
uporabniki e-kolesa lahko že izposodili. V začetnem oziro-
ma poskusnem obdobju bo uporaba e-koles brezplačna, 
kasneje pa bo začel veljati cenik, po katerem bo prvih 30 
minut uporabe brezplačnih, cena vsakih nadaljnjih 30 mi-
nut pa bo znašala 0,5 €. O tem, kdaj bo začel veljati cenik, 
bomo občane obvestili pravočasno. 

Na vseh štirih lokacijah se bo skladno z zakonodajo, ki ureja 
področje varstva osebnih podatkov, izvajal videonadzor. 

Za začetek bodo po Trbovljah locirana štiri takšna postaja-
lišča: Mestni park Trbovlje, Zdravstveni dom Trbovlje, Žele-
zniška postaja in Mladinski center Trbovlje. 

Projekt izposoje e-koles sofinancira Ministrstvo za infra-
strukturo.
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GASILSTVO V TRBOVLJAH PO REORGANIZACIJI

ŠTEVILČNEJŠI ODZIV 
NA INTERVENCIJE, VEČ 
SREDSTEV ZA NAKUP 
OPREME, VOZIL IN 
IZOBRAŽEVANJE 

Lani je bilo 
Prostovoljno gasilsko 

društvo Trbovlje 
preoblikovano v PGD 

s poklicnim jedrom. 
To pomeni, da ekipo 
poleg prostovoljnih 
gasilcev sestavljajo 

tudi poklicni.

Uredništvo Z reorganizacijo je društvo spre-
menilo status in postalo gasilska 
enota širšega pomena za področje 
posredovanja v prometnih nesre-
čah, nesrečah z nevarnimi snov-
mi in reševanja na vodi, hkrati pa 
ob intervencijah pokrivajo celot-
no Zasavje. Delo po novem pote-
ka v dveh izmenah. Dopoldne so 
v službi štirje gasilci, poveljnik 
in vodja poklicnega jedra, popol-
dne pa so prisotni trije gasilci. V 
nočnem času, ob koncih tedna in 
med prazniki je od štiri do šest 
gasilcev v stalni pripravljenosti, 
kar pomeni, da morajo biti ob 

nesreči sposobni izvoziti v petih 
minutah. 
Reorganizacija je pozitivno vpli-
vala na področje izobraževanja 
gasilcev, povečano število zapo-
slenih, v času, ko so v službi pro-
stovoljni gasilci, in na organizacijo 
projektov. Njihove vaje tako zaje-
majo različne vidike, od specifič-

nih vaj ob koncih tedna do rednih 
tedenskih vaj, na katere redno va-
bijo tudi preostala tri prostovoljna 
društva. Poleg tega so bla izvedena 
tudi dodatna usposabljanja. Gasil-
ci namreč opravljajo vozniške iz-
pite kategorije C (za tovornjake), 
člani opravljajo izpite za odpiranje 
vrat v Gasilski brigadi Ljubljana, 

Ne glede na to, ali gre za intervencijo med 
dežurstvi ali poklicnim jedrom, je reakcijski čas 
gasilcev manj kot dve minuti, kar je krepko pod 
zakonsko dovoljenimi petimi minutami.

Foto: Maja Rozman
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KAKO LETO 2019 OPISUJEJO V PGD 
TRBOVLJE MESTO?
»Leto 2019 je bilo v našem društvu leto velikih sprememb 
– postali smo samostojna osrednja gasilska enota v naši ob-
čini, znotraj gasilskega jedra smo skupaj z Občino Trbovlje 
ustanovili poklicno gasilsko jedro, ki danes zaposluje devet 
ljudi, pridobili pa smo tudi status gasilske enote širšega po-
mena, kar pomeni, da na celotnem območju Zasavja pos-
redujemo ob prometnih nesrečah, nesrečah, v katerih so 
prisotne nevarne snovi, in nesrečah, ob katerih je potrebno 
reševanje na vodi. Najbolj nas veseli dejstvo, da so nas vse 
spremembe le še dodatno utrdile in povezale. 
V letu 2019 je operativna gasilska enota Prostovoljnega ga-
silskega društva Trbovlje mesto posredovala na 76 interven-
cijah. Od tega smo v 26 primerih intervenirali na tehničnih 
intervencijah (pomoč reševalcem, žaganje dreves, odpira-
nje vrat, reševanje ljudi iz dvigal ...). 14-krat smo posredovali 
ob nesrečah v cestnem prometu, 12-krat pa smo bili prisotni 
ob požarih v objektih. Skupno smo v okviru intervencij op-
ravili 970 ur prostovoljnega dela, povprečno pa je bilo na po-
samezni intervenciji prisotnih šest gasilcev oziroma gasilk 
operativne gasilske enote našega društva. Še posebej nas 
veseli, da so bile samo tri intervencije v letu 2019 lažne oziro-
ma nepotrebne, kar kaže na visoko kulturo naših občanov. 
Pridni smo bili tudi pri zbiranju prostovoljnih prispevkov, še 
posebej pri deljenju društvenih koledarjev. Gasilke in gasilci 
so se res izkazali ter v akciji deljenja koledarjev zbrali 11.000 
€, še bolj pa so se izkazali naši občani, ki nam z veseljem 
pomagajo na tak način. Za vse prostovoljne prispevke se Tr-
boveljčankam in Trboveljčanom iskreno zahvaljujemo. Ce-
loten znesek zbranih prostovoljnih prispevkov bo šel za na-
kup gasilske opreme. Obenem se zahvaljujemo tudi vsem 
podjetjem in posameznikom, ki na kakršen koli način po-
magajo pri našem delovanju.
Ker nas v letošnjem letu med drugim čaka tudi nakup no-
vega hitrega tehničnega reševalnega vozila, ki bo nadome-
stilo 14 let staro izrabljeno vozilo, bi radi izkoristili priložnost 
in vas ponovno zaprosili za vašo pomoč. Spomnili bi vas na 
možnost namenitve dela dohodnine našemu društvu. To 
vas nič ne stane, le del dohodnine, ki bi sicer šel državi, tako 
neposredno namenite našemu društvu. To lahko naredite 
najpreprosteje prek sistema eDavki na svojem računalniku 
ali mobilnem telefonu ali pa nas obiščete med delovniki do 
21.30 in vam bomo pomagali pri izpolnitvi obrazca. Z gasil-
skim pozdravom Na pomoč!«

usposabljajo se tudi za servisiranje 
gasilnikov. Povečali pa so tudi svoj 
vozni park, in sicer z nakupom 
logističnega vozila za reševanje v 
vodi in pri nesrečah z nevarnimi 
snovmi, ki so ga v lastni izvedbi 
opremili in prilagodili v operativ-
ne namene. 
V leto 2020 so torej trboveljski 
gasilci vstopili z nekaj novostmi 
in tudi novimi izzivi. Načrtujejo 

namreč nakup novega reševalnega 
vozila, ki prvo izvozi ob prometni 
nesreči, želijo si okrepiti sodelo-
vanje z drugimi gasilskimi društvi 
v Trbovljah pa tudi z osnovnimi 
šolami. Hkrati pa bo občina letos 
poskrbela še za obnovitev prosto-
rov ter zamenjavo dotrajanih oken 
in vrat na objektu, na katerem se 
PGD Trbovlje s poklicnim jedrom 
nahaja. 

Pomembne prednosti   
novega sistema:

 � Večje število zaposlenih v delovnem času, ko so 
prostovoljci v službi.

 � Na intervencije se izvaža s polnimi vozili, s 
čimer se je povečala varnost dela gasilcev na 
intervencijah.

 � Številčnejši odzivi na intervencije, tudi v nočnem 
času, ob koncih tedna in praznikih.

 � Več sredstev za nakup prepotrebne opreme in 
vozil, ureditev gasilskih domov.

 � Spodbujanje prostovoljnega gasilstva, delovanja 
drugih gasilskih društev.

 � Večja motiviranost za delo.
 � Zmanjšanje razlik med poklicnimi in 
prostovoljnimi gasilci – delamo kot eno.

Foto: Maja Rozman
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POMLADNI MESECI        
V DUHU SKRBI ZA OKOLJE

Skrb za okolje postaja vse večja prioriteta v svetu in tudi na 
domačem pragu. Tudi v Trbovljah v zadnjih letih vse bolj raste 
zavedanje o pomenu kakovostnega življenjskega prostora, zato 
bo tudi v letošnjem letu v spomladanskih mesecih več akcij, 
namenjenih skrbi za okolje in zmanjševanju odpadkov. 

Čistilna akcija, zbiranje 
nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev ter 

odpadne električne in 
elektronske opreme: 

spomladanski meseci 
v občini Trbovlje bodo 

v znamenju skrbi za 
okolje in zmanjševanja 

odpadkov. 

JP Komunala Trbovlje

Akcija Očistimo in 
uredimo Trbovlje: 28. 
marca (ob slabem 
vremenu bo nadomestni 
termin 4. aprila) 
Občina Trbovlje konec mar-
ca pripravlja tradicionalno akcijo 
Očistimo in uredimo Trbovlje. Na-
črtovani termin akcije je sobota, 
28. marec, rezervni termin ob sla-
bem vremenu pa je sobota, 4. april. 
K sodelovanju v akciji vabljeni vsi 
posamezniki in organizacije, ki 
želite prispevati k čistoči in ureje-
nosti naše občine. Zaželeno je, da 
svoje sodelovanje prijavite vnaprej 
na e-naslov: luka.sladic@trbovlje.
si, akcije pa se lahko udeležite tudi 
nenapovedano pri enem izmed 
zbirnih mest, ki so pri občinski 
stavbi,  stavbi PGD Trbovlje mesto 

na Savinjski cesti in pri Mladin-
skem centru Trbovlje. Na teh mes-
tih boste prejeli pripomočke, ki jih 
boste pri čiščenju potrebovali. 
Pri akciji vsakoletno sodeluje tudi 
Komunala Trbovlje, ki skrbi za 
odvoz odpadkov z zbirnih mest po 
vsej občini, na dan akcije pa bo do 
15. ure obratoval tudi zbirni center 
Neža. Občani lahko torej vrečke z 
odpadki pustite na enem izmed 
zbirnih mest (pri občini, stavbi 
PGD Trbovlje mesto, pri MCT) ali 
na katerem izmed avtobusnih po-
stajališč. Če boste vrečke pustili na 
kateri koli drugi lokaciji, vas pro-
simo, da nas o tem obvestite na 
kontakt: Luka Sladič: 040 454 475. 
V lanski čistilni akciji smo sicer 

zbrali več kot 5,6 tone odpadkov, 
kar je skoraj tono več kot v letu 
prej.

Zbiralna akcija: Oddaj 
stare aparate v ulični 
zbiralnik 
Med 9. in 26. marcem se Komu-
nala Trbovlje in Občina Trbovlje 
pridružujeta ozaveščevalno-zbi-
ralni akciji »Oddaj stare aparate v 
ulični zbiralnik«, ki jo pripravlja 
družba ZEOS. V okviru akcije bomo 
spodbujali uporabo sivo-zelenih 
zbiralnikov za oddajo odpadne 
električne in elektronske opreme 
(e-odpadkov), ki so sicer že pos-
tavljeni po mestu, nekaj pa jih bo 
nameščenih pozneje. Akcija bo 

potekala v vseh zasavskih občinah 
v obliki tekmovanja za največjo 
zbrano količino e-odpadkov. Ob-
čina z največ zbranimi odpadki bo 
tako za nagrado prejela stand-up 
nastop Teškyja, prav tako pa se 
bodo za nastop raperja Zlatka po-
tegovale vse prijavljene osnovne 
šole, stare aparate pa boste lahko 
prispevali vsi občanke in občani.
Seznam vseh lokacij, kamor boste 
lahko oddali stare aparate, boste v 
začetku meseca marca med dru-
gim našli na spletni strani Občine 
Trbovlje. Stare aparate in odpadne 
baterije lahko torej že danes zač-
nete zbirati doma, v mesecu mar-
cu pa jih le oddajte v enega izmed 
zbiralnikov.

Akcija zbiranja 
nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev
V četrtek, 2. aprila 2020, bo v ob-
čini Trbovlje potekala akcija zbi-
ranja nevarnih odpadkov. Gre za 
odpadke, ki se pojavljajo v vsakem 
gospodinjstvu in jih je treba lo-
čeno shranjevati ter na primeren 
način oddati. Med nevarne od-
padke spadajo odpadna jedilna in 
motorna olja, akumulatorji in ba-
terije, ostanki barv, lakov in topil, 
stara zdravila, fitofarmacevtska 
sredstva, druge nevarne kemikali-
je, neuporabni termometri, odpa-
dna kozmetika in čistila, embalaža 
pod pritiskom in druge snovi, ki so 
označene z opozorilnimi znaki.
V letu 2019 smo v okviru akcije 
zbrali skupaj kar 1.700 kg nevarnih 
odpadkov; največ je bilo ostankov 
barvil. 

Akcija zbiranja odpadne 
električne in elektronske 
opreme na podeželju
Komunala Trbovlje in ZEOS tudi v 
letošnjem letu pripravljata akcijo 
mobilnega zbiranja odpadne ele-
ktrične in elektronske opreme, ki 
bo v sredo, 20. maja 2020. Akcijo 
bomo izvajali v Čečah, na Kleku in 
Dobovcu.
V mobilno zbiralnico boste lahko 
oddali velike gospodinjske apa-
rate (pralne in pomivalne stroje, 
štedilnike itn.), peči, hladilno-
-zamrzovalne aparate, male go-
spodinjske aparate, televizorje, 
računalniško opremo in drugo 
elektroniko, sijalke, baterije in 
prenosne akumulatorje. 
Nevarne odpadke iz gospodinj-
stev ter odpadno električno in 
elektronsko opremo je sicer mo-
goče oddati tudi v zbirnem centru 
Neža, ki deluje vsak delovnik med 
7. in 15. uro, ob sredah je delavnik 
podaljšan do 17. ure, ob sobotah 
pa deluje med 9. in 13. uro. 

KAKO LAHKO TUDI VI STORITE NEKAJ DOBREGA ZA OKOLJE?



ZA UČINKOVITO IN CENOVNO 
UGODNO OGREVANJE 

RAZPIS ZA OBNOVO STAVB, ZAŠČITENIH KOT 
KULTURNA DEDIŠČINA ZA LETO 2020 

V letu 2020 bo levji delež investicij namenjen obnovi 
kogeneracijske enote SPTE 2 na toplarni Polaj v vrednosti 
približno milijon evrov. Obnovo bodo financirali z lastnimi 
sredstvi. 

Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat 
in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina 
v občini Trbovlje.

V letošnjem letu 
bodo na toplarni Polaj 

prenovili proizvodno 
enoto SPTE 2. 

Gre za eno večjih 
investicij Komunale 

Trbovlje v zadnjih 
letih, s čimer želijo 

občanom zagotavljati 
ugodno, učinkovito in 
zanesljivo ogrevanje. 

JP Komunala Trbovlje

Uredništvo

Na Komunali Trbovlje redno ob-
navljajo in vzdržujejo ter poso-
dabljajo naprave in opremo, s 
čimer omogočajo kakovostno, za-
nesljivo in cenovno ugodno oskrbo 
občanov. V letu 2020 bo levji delež 
investicij namenjen obnovi koge-
neracijske enote SPTE 2 na toplar-
ni Polaj v vrednosti približno mili-
jon evrov. Obnovo bodo financirali 
z lastnimi sredstvi, izvajalo pa jo 
bo podjetje Rudis. 
Dela so začeli v februarju, zato so 
enoto konec januarja izključili iz 
obratovanja. V tem času toploto 
zagotavljajo s preostalima dvema 
kogeneracijskima enotama in plin-
skimi kotli. Obnovo bodo predvi-
doma končali do jeseni, saj naj bi z 
novo ogrevalno sezono 2020–2021 

Konec meseca februarja bo ponov-
no objavljen Javni razpis za sofi-
nanciranje obnove fasad, streh, 
zunanjih vrat in oken stanovanj-
skih zgradb, varovanih kot kul-
turna dediščina v občini Trbovlje. 
Predmet razpisa je sofinanciranje 
obnove stavb, varovanih kot kul-
turni spomenik oz. enota kulturne 
dediščine v občini Trbovlje.
Upravičenci do nepovratnih fi-
nančnih sredstev so fizične osebe, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 � da se objekt, ki bo predmet 
prenove, nahaja na območju 
občine Trbovlje;

 � da so lastniki oziroma solas-
tniki objekta ali dela objekta iz 
prejšnje alineje;

obnovljena enota SPTE 2 že redno 
obratovala.
Po koncu obnove bo proizvodna 
enota SPTE 2 ponovno vključena v 
podporno shemo, ki traja nasled-
njih 10 let. Z obnovo pa se bo pove-
čal tudi izkoristek naprave, s čimer 
bodo v podjetju lahko še naprej oh-
ranjali ugodne cene ogrevanja. 
Na toplarni Polaj pa to ni edina 
investicija v letošnjem letu, saj v 

 � v primeru etažnih lastnikov 
mora prijavo za sofinanciranje 
obnove fasad ali streh, brez 

tem času predelujejo tudi sistem 
delovanja hranilnikov toplote, s 
čimer bodo izboljšali energetsko 
učinkovitost sistema daljinskega 
ogrevanja. Zaključek prenove v 

vgradnje izolacije, na podla-
gi pravilnika oddati najmanj 
75 % etažnih lastnikov glede 

vrednosti približno 60.000 načr-
tujejo v spomladanskem času. Ob 
tem bodo prenovili, modernizirali 
in optimizirali tudi celotni nad-
zorni sistem delovanja toplarne. 

na njihove solastniške deleže 
oziroma v njihovem imenu 
upravnik stavbe; za sofinan-
ciranje obnove zunanjih vrat 
in oken pa prijavo lahko odda 
vsak posamezen etažni lastnik 
ali upravnik v njegovem ime-
nu.

Občina sofinancira vrednost ob-
nove največ v višini 30 % vred-
nosti predračuna za obnovo, 
vendar ne več kot 3.000 EUR za 
eno-/dvo-stanovanjske objekte 
in 10.000 EUR za večstanovanjske 
objekte.
Razpisna dokumentacija je od 
dneva objave javnega razpisa na 
voljo v glavni pisarni Občine Tr-
bovlje in na spletni strani Občine 
Trbovlje (www.trbovlje.si, ikona 
ZA OBČANE, rubrika JAVNI RAZ-
PISI).

OKOLJE                  www.srcnotrbovlje.si                  13

PRENOVA NA TOPLARNI POLAJ

STAVBE KULTURNE DEDIŠČINE



ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA
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Raziskave kažejo, da naši možgani bolje delujejo pri pisanju 
z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo na-
pišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa.

IZBRANI PROSTOVOLJCI ZASAVSKE REGIJE

NASMEJANA PROSTOVOLJKA 
POVEZALA TRBOVELJČANE

KALIGRAFIJA – UMETNOST PISANJA Z ROKO

Oktobra smo na 
Zasavski ljudski 

univerzi z negotovostjo 
pričakovali novo 

prostovoljko, ki je v 
okviru mednarodnega 

programa prišla v 
Trbovlje oz. Mladinski 

center. 

Na pobudo društva 
Radi pišemo z 
roko smo se v 

Večgeneracijskem 
centu Zasavje pri 

Zasavski ljudski 
univerzi pridružili 

vseslovenski akciji 
Teden pisanja z roko 
2020. Namen akcije 

je opozarjanje na 
spretnost pisanja z 

roko, ki ji pripisujemo 
vedno manj pomena.

Consulta.si

Nataša Pirnat Drobne, ZLU

Anja Biljana Lenart

V delavskem domu Hrastnik je 
30. januarja potekala zaključna 
slovesnost javnega natečaja Pro-
stovoljec zasavske regije 2019, 
na katerem smo najzaslužnejšim 

Na prvi delovni dan nas je vse moč-
no presenetila. Skozi vrata je stopila 
nasmejana, urejena, prijazna in sa-
mozavestna Fatima Mahmutović iz 
Bosne in Hercegovine. 

Vendar je pisanje z roko, kot pravijo 
v društvu, izvirna človekova aktiv-
nost in pomembna spretnost, ki jo 
lahko krepimo in razvijamo le z vajo. 
Pri pisanju z roko se nam utrne več 
idej, ohranjamo pa tudi dolgotraj-

Njena pozitivna energija, priprav-
ljenost za delo in odlično znanje 
angleškega jezika so nas vse po-
zivno presenetili, zato smo ji poleg 
drugih zadolžitev dali tudi prilož-
nost vodenja Angleških uric za sta-
rejše, kar se je izkazalo za resnično 
pravo odločitev. Nad novim pristo-
pom dela, izjemno pripravljenostjo 
in pozitivno energijo so navdušeni 
udeleženci uric, ki zdaj utrjujejo tri 
jezike in sodelujejo v »medkul-
turnem dialogu«. Spremembe so 
vedno dobre, le sprejeti jih je treba 
in nanje gledati s pozitivne strani. 
Da to popolnoma drži, nam je naša 
prostovoljka vsekakor dokazala. Iz-
kušnje v okviru projekta ESC (Euro-
pean Solidarity Corps) so pokazale, 
da vsak prostovoljec prinese nekaj 
novega, pozitivnega in da za seboj 
pusti neizbrisen pečat.

prostovoljcem, prostovoljkam in 
organizacijam iz zasavske regije 
podelili nazive prostovoljec zasa-
vske regije 2019 in prostovoljska 
organizacija zasavske regije 2019.
Letos so nazive prostovoljec za-
savske regije 2019 prejeli prosto-
voljci in prostovoljke po posame-

znih občinah, naziv prostovoljska 
organizacija zasavske regije 2019 
pa je prejela ena organizacija za 
celotno regijo. Za prostovoljsko 
organizacijo zasavske regije je bilo 
izbrano Društvo prijateljev mladi-
ne Trbovlje, medtem ko so prosto-
voljci zasavske regije postali Aljaž 

Bastič v občini Trbovlje, Marje-
ta Mlakar Agrež v občini Litija in 
Alojzija Jordan Simončič v občini 
Hrastnik. 
Z omenjenim dogodkom se je tako 
sklenil drugi natečaj, s katerim 
spodbujamo in pozdravljamo pro-
stovoljstvo v zasavski regiji. 

nejšo pozornost. S tem prispevamo 
k ohranjanju finih motoričnih spret-
nosti, ki so potrebne za večstranski 

razvoj osebnosti. Ravno v času akcije 
poteka v Večgeneracijskem centru 
Zasavje tečaj kaligrafije pod vod-

stvom Natalije Resnik Gavez iz Sveta 
ustvarjalnosti. Učiteljica Natalija je 
svojim tečajnikom med akcijo Teden 
pisanja z roko 2020 pripravila po-
sebno predavanje o pomenu lepopisa 
in pisanja z roko. Kaligrafija ni le pi-
sana beseda, je umetnost sproščanja 
in estetike hkrati. Učiteljica Natalija 
poudarja, da je kaligrafija brezmej-
na ustvarjalnost ob meditaciji v gi-
banju. »Ob učenju veščin pisanja in 
vajah lepopisja oz. kaligrafije raz-
vijamo koncentracijo in sposobnost 
za vizualizacijo. Ob potezah peresa v 
določeni smeri se učimo prepoznati 
detajle posameznih črk in tako raz-
vijamo sposobnost pozornosti. Ta 
veščina ročnega izražanja je posebej 
primerna za otroke pa tudi odrasle, 
ki v svetu, polnem digitalne tehni-
ke, nimajo možnosti izvajati roč-
nih spretnosti in tako skozi zabavo 
razvijati sposobnosti osredotočanja 
misli in predvsem potrpežljivosti,« 
nam je razložila Natalija. 
Ob koncu predavanja so nam ude-
leženci z novim pridobljenim zna-
njem sporočili, zakaj se radi učijo in 
kakšni občutki se jim ob tem spro-
ščajo. 
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DOBITNIKI NAGRADE ŠTILČEK 2019
David Lindič, v zahvalo in spodbudo 
Sašo Kajtna, mož, brez katerega bi bili vsi v popolni temi 
Marjeta Dolinar, umetniška obogatitev Štilčkov
Mirza Ribič, igralec sezone
Ana Bovhan, igralka sezone
Annemarie Jerman, režiserka sezone

TRADICIONALNI ŠTILČKI     
SO NAS NASMEJALI TUDI LETOS

Letalska družba Štilluft 
je poslednjič poletela 

konec januarja v 
Domu Svobode. 

Katra Kozinc Gledalce so v nabito polni dvorani 
Doma Svobode pozdravile stevar-
dese in jih prijazno opomnile, da 
svoje mobilne aparate vklopijo na 
letalski način, saj smo leteli tudi 
čez zagorski zračni prostor, v ka-
terem so stroški klicanja 10-krat 
višji od preostalih slovenskih kra-
jev. Ob praznovanju 55. obletnice 

delovanja je letalska družba Štil-
luft na krov povabila dva posebna 
gosta – gospo Kako in Damjana 

Kopra, ki sta zapela zdaj že zim-
zeleno uspešnico Bul j gost luft, 
viši letimo. 
Letalo je vmes zajel močen veter s 
Kuma – bojazen je seveda bila, da 
se bo Stevam in/ali gledalcem po-
kvaril mejkap, a tudi za to imajo na 
letalu družbe Štilluft rešitev – Yo-
uTube video dveh mladih influen-
cerk, ki jima življenje grenijo starši 
in narisane obrvi. Kot da to še ni 
dovolj drame, je piko na i dodala 
španska telenovela, ay, v kateri se 
je izkazalo, da mučačo ni muher, 
ampak mučačo, eeeee makarena. 
Situacijo so nekoliko umirili bratje 
Losos, ki so z bogatim čustvenim 
nabojem in ritmično sekcijo inter-
pretirali žalostno pesem o … 
Zadnji postanek – Trbovlje, ogled 
največjih turističnih znamenito-
sti z nemško družino. Ob koncu 
odprtje monorita, ja, tistega za 
druženje ob najtoplejših sončnih 
dnevih. A pazite – to ni posledi-
ca podnebnih sprememb – seveda 
da ne, a ne, Greta, kaj pa ti pra-
viš? »Js sm siiitna,« želvam iz ust 
slamce, ribam iz glave plastične 
vrečke, seb pa opravičil za tople 
šolske dni! Dddd. 
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Uroš Drobnič

Zavedanje, kako pomemben v ra-
zvoju vsakega posameznika je šport, 
predvsem pa dokazano kolektivna 
igra z žogo, je dovolj, da se trudimo 

z mladimi in jim tlakujemo pot za 
življenje. Izkušnje prilagajanja ekipi, 
sodelovanje znotraj nje, požrtvoval-
nost za ekipo ter doživljanja skupnih 
zmag in porazov so ključni dejavniki 
in popotnica vsakega posameznika 
za zdrav razvoj in socializacijo v da-
našnji družbi. 
Vsako leto imamo v društvu ekipe 
najmlajših članov, ki tekmujejo pod 
okriljem nacionalne panožne zveze 
ter se udeležujejo najrazličnejših 
mednarodnih tekmovanj in turnir-
jev. Naše dobro delo se kaže v utr-
ditvi članskega moštva v 1. B DRL pa 
tudi kandidatih za reprezentanco v 
mlajših kategorijah. Z našim delo 
so zadovoljni tudi pri Rokometni 

zvezi Slovenije, ki so nam v zadnjih 
štirih letih kar trikrat omogočili or-
ganizacijo rokometnih prireditev na 
najvišji ravni.
Tako smo v januarju v dvorani Po-
laj gostili zadnjo prijateljsko tekmo 
slovenske reprezentance pred od-
hodom na evropsko prvenstvo na 
Švedskem, na kateri so se Slovenci 
pomerili s Črnogorci. Takšne tekme 
so dobrodošle za najmlajše, saj jim 

omogočajo, da spoznajo svoje vzor-
nike, kar je seveda dodatna motiva-
cija za vztrajanje v športu. 
Veselimo se novih rokometnih 
tekem in izzivov, ki nas čakajo v 
prihodnje. V drugem delu sezo-
ne nadaljujemo tekmovanja pod 
okriljem RZS, v mesecu aprilu pa 
se ekipe kadetov, starejših dečkov 
in mlajših dečkov odpravljajo na 
velikonočni turnir v Koper. 

ROKOMETNO DRUŠTVO RUDAR

ROKOMETNA REPREZENTANCA 
SLOVENIJE ŽE ČETRTIČ V 
TRBOVLJAH

Rokometno društvo 
Rudar se že desetletje 
trudi in vzgaja mlade 

rokometaše. Na 
pogorišču prejšnjega 

kluba je nastala zdrava 
sredina entuziastov, 
ki kot prostovoljci s 

svojim prostim časom 
in z ljubeznijo do 

rokometa ustvarjajo 
pogoje za naše 

najmlajše. Domače tekme članskega moštva v 1. B DRL
 � 18. krog 29. 2. 2020 RD Rudar – RK Grosuplje Dvorana Polaj
 � 20. krog 14. 3. 2020 RD Rudar – RK Brežice Dvorana Polaj
 � 22. krog 28. 3. 2020 RD Rudar – RD Herz Šmartno Dvorana Polaj
 � 23. krog 4. 4. 2020 RD Rudar – RK Črnomelj Dvorana Polaj
 � 25. krog 25. 4. 2020 RD Rudar – RK Dol TKI Hrastnik Dvorana Polaj

V aprilu bomo za rokometne privržence 
organizirali Rokometni ples s Poskočnimi 
muzikanti.

RD Rudar že desetletje vzgaja mlade športnike.



Emica Mrežar

Skupina je delovala več kot 20 let 
pod vodstvom pokojnega Vinka 
Fajferja. Hvala mu za vse lepe tre-
nutke, ki smo jih preživeli z njim 
v prelepih slovenskih gorah. To so 
krasni spomini, ki jih ne pozabiš 

nikdar. Bili smo kot družina. 
Hudo bi nam bilo, če bi naša po-
hodniška skupina razpadla. Za vse 
zasluge v dobrobit zdajšnje poho-
dniške skupine se moramo prav 
posebej zahvaliti Vilmi Žunk. Ne-
sebično je skrbela, da bi vendarle 
dobili dobro vodjo. Pa se nam je 
nasmehnila sreča. Spoznali smo 
prijetnega človeka Janija Pajka. Ni 
mu bilo lahko nadomestiti našega 
Vinka, a mu je uspelo. To je bilo 
pred dobrimi štirimi leti. Orali smo 
novo ledino. Janija Pajka smo hit-
ro sprejeli medse, saj ima dober 
posluh za ljudi z različnimi potre-
bami. Je prizadeven in to, kar dela, 

POHODNIŠTVO

DOBRA ENERGIJA JE    
SMISEL ŽIVLJENJA

Skupina planincev 
pohodnikov deluje 

pod okriljem Društva 
upokojencev Trbovlje. 
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Lani smo med drugim obiskali Črno na 
Koroškem (ledene skulpture kralja Matjaža), 
Piran, Hrastovlje in grad Socerba, čokoladnico 
– Tešanovci, Štanjel, Rakov Škocjan, novoletno 
okrašeno Ljubljane vidne z ladjice Eme. 

Skupina planincev – pohodnikov, avtorja 
fotografije: Ivo Bukovšek, Jani Pajk

dela z veseljem. Vsi smo zelo vese-
li, da je del nas. Izletov, ki potekajo 
enkrat mesečno, se udeleži od 40 
do 45 ljudi. Vse informacije za izle-
te so sproti mesečno na oglasni de-

ski Društva upokojencev Trbovlje, 
struktura izletov pa prilagojena 
starosti in fizičnim sposobnostim 
naših udeležencev izleta. Vabljeni, 
da se nam pridružite.

Spremljajte nas na www.trbovlje.si ter na Facebook strani 
Občine Trbovlje, kjer bomo spro objavljali vse informacije.  

Zbirne točke: 

Mladinski center Trbovlje 
Občina Trbovlje 
PGD Trbovlje-mesto
Vse, ki bi želeli sodelova, prosimo, 
da nam na e-naslov luka.sladic@trbovlje.si 
javijo število udeležencev in lokacijo 
čiščenja do 4. marca 2020. 

28. marec 2020, 
ob 9. uri(ob slabem vremenu se akcija prestavi na 4. april)
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Utrinek s proslave

V občini Trbovlje 
deluje veliko 

kulturnih zavodov in 
društev, ki jih občina 

sofinancira in jim tako 
omogoča delovanje. 

Prejemnik nagrade 
Tončke Čeč za leto 

2020 za izjemne 
posamezne umetniške 

in kulturne dosežke, 
ki pripomorejo k 

uveljavitvi in ugledu 
občine znotraj in zunaj 

nje, je Aljaž Bastič.

V četrtek, 6. februarja, je v gledališki dvorani Delavskega 
doma Trbovlje potekala osrednja slovesnost ob kulturnem 
prazniku, na kateri smo se posvetili kulturi. Podeljena je bila 
nagrada Tončke Čeč za dosežke na kulturnem področju za 
leto 2020, ki jo je prejel Aljaž Bastič. Nagrajencu iskreno če-
stitamo. 

Kulturi v Trbovljah letno 
skoraj milijon evrov. 

OBČINA TRBOVLJE NAMENI NAJVEČ DENARJA ZA 
KULTURO MED ZASAVSKIMI OBČINAMI

ALJAŽU BASTIČU

Kulturna ustanova
Sredstva v 
letu 2020

Delavski dom Trbovlje 436.488 €

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 291.055 €

Zasavski muzej Trbovlje 41.700 €

JSKD 9.000 €

Ljubiteljska kultura (javni razpisi kulturnih društev, javni pozivi sofinanciranja 
delovanja ZKD in Delavske godbe Trbovlje) 39.942 €

SKUPAJ 818.185 €

Uredništvo

Uredništvo

Čeprav Občina Trbovlje na podlagi 
Zakona o financiranju občin, ki ga 
je sprejela Vlada Republike Slo-
venije leta 2006, prejme najmanj 
sredstev na občana v Zasavju, pa 
kulturi in kulturnim dejavnostim 
med vsemi zasavskimi občinami 
vseeno nameni največ finančnih 
sredstev. Včasih si težko pred-

Aljaž Bastič ima s področja kul-
ture kljub svoji mladosti že veliko 
izkušenj. Glasbeno pot je začel v 

stavljamo, kaj pomeni nameniti 
največ v regiji. In koliko sredstev 
je kulturi v Trbovljah sploh na-
menjenih? Poglejmo si konkretne 
številke. 
Čeprav Trbovlje od države prej-
mejo najmanj sredstev na občana 
v Zasavju, imamo v Trbovljah tudi 
najvišje socialne izdatke na obča-
na v Zasavju. Veseli nas dejstvo, 
da kljub vsem oviram in nizkemu 
finančnemu podpiranju države še 
vedno kulturi namenjamo skoraj 
milijon evrov in se kot takšni uvr-

Glasbeni šoli Trbovlje in jo nada-
ljeval na Konservatoriju za glas-
bo in balet v Ljubljani. Kot dijak 
Gimnazije in ekonomske srednje 
šole Trbovlje je navduševal s sne-
manjem in z montiranjem pro-
mocijskih videov ter organizacijo 
šolskih prireditev. Na pevskem 
področju je od leta 2012 do leta 
2017 vodil vokalno skupino Uosm, 
kar trikrat zapored (2017, 2018 in 
2019) pa se je uvrstil v Svetovni 
zbor mladih, v katerem sodeluje-
jo le najboljši mladi pevci. Od leta 
2017 vodi mešani pevski zbor Pro-
savus, s katerim je dosegel zavi-
dljive uspehe. Že na prvem Regij-
skem tekmovanju odraslih zborov 
in malih pevskih skupin osrednje 
Slovenije je namreč prejel pri-

ščamo v sam vrh zasavskih občin 
po financiranju kulture in kultur-
nih dejavnosti. Poleg tega pa smo 
še dodatno v letu 2019 kot tudi leta 
prej za donacije s področja kulture 

kulturnim društvom in zavodom 
namenili še dodatnih 3.100 evrov 
ter na tak način podprli in spod-
bujali izvajanje njihovih dogod-
kov, programov in delovanja.

KULTURA V TRBOVLJAH

NAGRADA TONČKE ČEČ

znanje za obetavnega zborovodjo, 
zbor pa je osvojil zlato priznanje, 
kar jih je vodilo na slovensko dr-
žavno zborovsko tekmovanje Naša 
pesem 2018, na katerem je zbor 
nastopil kot prvi zasavski pevski 
zbor v zadnjih tridesetih letih. Z 
omenjenimi in vsemi nadaljnjimi 
uspehi pevskega zbora je Trbo-
vlje in Zasavje spet uvrstil na ze-
mljevid uspešnih zborovskih re-
gij. Uspeh žanje tudi na področju 

televizijske režije, katere študij je 
dokončal na AGRFT. Navdušil je z 
izvirnim slovenskim muzikalom 
Butalci; njegovo kakovost je opa-
zila tudi Televizija Slovenija, ki 
je Butalce v lanskem letu trikrat 
predvajala. S svojimi dosežki in z 
uspešnimi projekti na lokalni in 
nacionalni ravni ter ne nazadnje 
tudi z izjemnimi uspehi v tujini 
je pomembno prispeval pri pre-
poznavnosti občine. 

Aljaž Bastič, prejemnik nagrade Tončke Čeč in 
podžupanja Občine Trbovlje Maja Krajnik



NOV RAZISKOVALNI 
LABORATORIJ V TRBOVLJAH

Dr. Maša Jazbec

Zavod za kulturo Delavski dom Tr-
bovlje je v okviru projekta Mreža 
centrov raziskovalnih umetnosti 
in kulture (MCRUK) zagnal Raz-
iskovalni laboratorij DDT-RUK 
na področju kibernetike, virtuali-
zacije, BCI-sistemov in robotike. 
Namen laboratorija je produkcija 
projektov, ki so na presečišču med 
umetnostjo, znanostjo in novimi 
tehnologijami.
Laboratorij omogoča regionalno, 
nacionalno in mednarodno po-
vezljivost. V okviru družbenih ino-
vacij za pametne tovarne se skozi 
robotizacijo postavljajo zahteve za 
humanizacijo tehnologije. Roboti-

zacija predstavlja eno izmed ključ-
nih vej napredka na začetku 21. 
stoletja. Razvoj gre v smer vse več-
je avtonomnosti, fleksibilnosti in 
trajnosti. Tako sodoben »Stroj« ni 
namenjen samo mehanskemu izvr-
ševanju ene same funkcije, ampak 
postaja vse bolj samostojen akter, 
namenjen reševanju kompleksnih 
problemov, pred katere so postav-
ljeni: posameznik, gospodarstvo, 
družba in človeštvo. Razvoj roboti-
ke je tako v resnici vse bolj razvoj 
vmesnikov med človekom in robo-
tom, umetno inteligenco.

DELAVSKI DOM TRBOVLJE 
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Nov raziskovalni laboratorij

NALOŽBA, 
KI SE IZPLAČA€

BREZSKRBNOST 
NA DOLGI ROK

PROJEKT
NA KLJUČ

   www.gen-isonce.si  |  080 1558

Z lastno sončno 
elektrarno proizvajate
prihranke

S čisto, zeleno energijo do 75 % 
nižjih računov za električno energijo. 

PAMETNA ENERGIJA

 

Laboratorij omogoča 
regionalno, nacionalno in 
mednarodno po vezljivost. 
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Člani Delavske 
godbe Trbovlje imajo 

za seboj še eno 
uspešno leto. 

Zlatice smo bile v letu 
2019 zelo aktivne. 

Trudile smo se 
izdelati veliko lepih in 

uporabnih izdelkov. 
Svoje izdelke smo 

v letu 2019 prvič 
razstavile v Ljubljani 

na Gospodarskem 
razstavišču, 

na katerem so 
potekali dnevi 

medgeneracijskega 
sožitja 2019.

 V Trbovljah bo 
vzpostavljena mreža 
prvih posredovalcev, 

ki bodo lahko 
pomagali pri bolnikih 

s srčnim zastojem.

Blaž Šoba

Meta Pirnovar

Roman Kralj

Ponovno so sodelovali pri sou-
stvarjanju občinskih dogodkov, kot 
so: pustna povorka, kresovanje, 
prvomajska budnica in sprevod 
Dedka Mraza. Dvakrat so se podali 
na gostovanje sami, prvič na Je-
senice, drugič v Radeče, junija pa 
so v goste v Trbovlje povabili dve 
prijateljski godbi. Predstavili so se 
na prireditvi Beseda, ples, glas-
ba, na občinski proslavi ob dnevu 

upora proti okupatorju, tik pred 
začetkom poletnih počitnic pa so 

Že tradicionalno oktobrsko razsta-
vo svojih ročnih del v prostorih DU 

v sodelovanju z Glasbeno šolo Tr-
bovlje pripravili skupni nastop v 

Trbovlje smo želele Zlatice posve-
titi čebelarstvu in kranjski čebelici, 

parku. Godbeniki so izvedli tri tra-
dicionalne koncerte: spomladan-
skega in dva božično-novoletna. 
Spomladanski je bil zaznamovan 
s temo Glasbene legende, Božič-
no-novoletna koncerta pa sta bila 
v znamenju praznične glasbe. Leto 
2019 si bodo godbeniki zapomnili 
tudi po koncertu na Festivalu Lju-
bljana. 
Cilji za leto 2020 so ambiciozni. 
Prvi nastop je že mimo, prav tako 
tudi dobrodelni koncert godbe s 
Tanjo Ribič, z Đurom, s Sergejem 
Škofljancem, skupino Orlek, z Bal-
kan Boys, Red Five Point Star ter s 
pevskimi zbori trboveljskih osnov-
nih in srednjih šol. Spet obljubljajo 
zanimiva tradicionalna koncerta, 
gotovo pa našteti dogodki ne po-
menijo končne slike leta 2020. Kaj 
še sledi, bo pokazal čas.

medtem ko smo v tednu otroka in 
času, ko veliko govorimo o med-
sebojnem sožitju, na razstavo po-
vabile tudi predstavnici porodni-
škega oddelka Bolnice Trbovlje, ki 
smo jima izročile 25 parov copatk 
za novorojenčke. Še posebej pa smo 
bile vesele, da sta našo razstavo 
obiskala dva razreda osnovnošol-
cev iz Alojza Hohkrauta; ti so bili 
nad izdelki navdušeni in se po-
hvalili, da znajo tudi oni plesti ali 
šivali. To nas je razveselilo, saj se 
nam ni treba bati, da bi kulturna 
dediščina izginila v pozabo. 
Z udejstvovanjem na razstavah 
drugih društev in s sodelovanjem 
na rokodelskih delavnicah so naše 
članice pridobile številne izkušnje, 
ki so jih potem prenesle tudi na 
preostale. Vse, ki bi se nam želele 
pridružiti in z nami ustvarjati, lahko 
pokličejo na številko 041 725 878.

Mreža posredovalcev je ključne-
ga pomena v primerih, pri katerih 
prihod profesionalnih reševalcev 
znotraj petih minut ni mogoč, za-
radi česar je verjetnost, da oseba 
preživi srčni infarkt, zelo majhna. 
Ravno zato je potrebno znanje pra-
vilnega potiskanja na prsni koš, saj 
s tem osebi ne škodimo, lahko pa 
ji rešimo življenje. S tem name-
nom vas bodo v prihodnjih dneh 
predstavniki krajevnih skupnosti 
povabili k sodelovanju. Ne nazad-

nje lahko s pridobljenim znanjem 
pravilnega pritiskanja na prsni koš 

rešite življenje prijatelju, sorodni-
ku ali neznancu.

Članice ročnodelske skupine Zlatice

Koncert Delavske godbe Trbovlje

ŠE VEDNO UPRAVIČUJE ŠTEVILNE     
DOSEŽKE, NABRANE V 116-LETNI ZGODOVINI

KAJ JE LETO 2019 PRINESLO ZLATICAM? 

ZNANJE PRAVILNEGA PRITISKANJA       
NA PRSNI KOŠ REŠUJE ŽIVLJENJA

DELAVSKA GODBA TRBOVLJE

ROČNODELSKA SKUPINA 

MREŽA PRVIH POSREDOVALCEV

Kar 4.000 ljudi letno v Sloveniji doživi srčni zastoj; od tega jih kar 
800 umre. Če bi ti imeli pomoč v prvih petih minutah zastoja, bi 
lahko rešili približno 400 ljudi.

Kontaktna oseba za izobraževanje: Robert Jošt, Zdravstveni 
dom Trbovlje, 041 793 872, robert.jost@zd-trbovlje.si.
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Planinsko društvo 
Kum Trbovlje leto 

začne z novoletnim 
pohodom na Kum, 

2. januarja. 

V preteklem letu 
2019 je Društvo 

invalidov praznovalo 
45-letnico delovanja.

Marjeta Bricl

Stanka Kink

Letošnji je bil že 38. in je zaradi 
vsakoletne velike udeležbe za nas, 
Planinsko društvo Kum Trbovlje, 
obveza, da ga organiziramo tudi v 
prihodnje. 
A čakajo nas že novi dogodki. Tudi 
letos načrtujemo več 30 planinskih 
tur in planince vljudno vabimo, da 
se nam pridružijo. Planinsko de-
javnost bomo tudi letos obogatili 
s planinsko in z okoljevarstveno 
tematiko, najmlajše planince pa 
na izletih povezali skupaj s seni-
orskimi člani. S sosednjimi pla-

Izvajamo posebne socialne pro-
grame, namenjene socializaciji 
invalidov, druženju, ohranjanju 
telesne aktivnosti, izobraževanju, 
ohranjanju kulturne dediščine v 
sekcijah ročnih del in pevskem 
zboru. Tako med drugim vsako 
leto organiziramo srečanja in-
validov, kopalne dneve, delavni-
ce, nudimo tedensko rekreacijo 
v namiznem tenisu, balinanju, 
pikadu, občasno pohodništvo. 
Družimo se na organiziranih le-
tovanjih, jesenskem večdnevnem 
izletu, tedensko ustvarjamo na 
delavnicah ročnih del, prepevamo 
v zboru in nudimo najrazličnejšo 
pomoč članom, med drugim tudi 
tedensko družinsko psihosoci-

ninskimi društvi bomo nadaljevali 
promocijo Zasavske planinske poti 
(ZPP) od Bizeljskega do Kuma, ki 
jo bomo prehodili po etapah in na 

vsaki predstavili največje zname-
nitosti območja. Poleg dogodkov 
pa nas čaka v prvi vrsti še iskanje 
oskrbniške ekipe za našo kočo na 

Kumu. Upam, da bomo problem, 
znan številnim planinskim dru-
štvom, rešili uspešno in v zado-
voljstvo vseh.

NA KUMU JE VEDNO KAJ NOVEGA 

AKTIVNI V LOKALNI SKUPNOSTI 

LETO 2020 NA ZASAVSKEM TRIGLAVU

DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE

Še posebej se letos veselimo praznovanja 70-letnice našega društva, ko bomo na slavnostno 
prireditev 30. maja 2020 na Kum povabili vse občane ter vsa zasavska in posavska planinska 
društva. Ob tem dogodku bomo postavili na ogled zmagovalne fotografije s fotonatečaja po ZPP, 
izdali bomo zloženko za turistično promocijo Kuma pa še kaj se bo našlo.

DI Trbovlje – pikado, FOTO: Zveza za šport 
invalidov Slovenije – paraolimpijski komite

38. novoletni pohod na Kum. Foto: Marjeta Bricl

Več o naših prireditvah si 
poiščite na naši spletni stra-
ni www.pd-kum.si, vse stare 
in nove člane vabimo k pla-
čilu članarine za leto 2020, 
še posebej pa vabimo vse 
planince in druge občane, 
da se nam pridružite na na-
ših izletih, predavanjih in na 
prireditvah. 

alno terapijo. Vsako leto nam je 
zaupana organizacija območne-
ga tekmovanja invalidov – naj-
večkrat v balinanju ekipno. Lani 
smo organizirali državno prven-
stvo v balinanju ekipno Zveze za 
šport invalidov Slovenije – para-

olimpijskega komiteja. V društvu 
imamo zelo uspešne športnike, 
še posebej moško ekipo v pika-
du, ki je že trikrat osvojila naslov 
državnega prvaka Zveze za šport 
invalidov Slovenije – paraolim-
pijskega komiteja. Ob mednaro-

dnem dnevu invalidov pa se že 
tradicionalno srečujemo na  pri-
jateljskem turnirju v pikadu s 
člani dnevnega centra Šentknap. 
Tudi za leto 2020 imamo zanimiv 
program aktivnosti, zato vabimo 
invalide, da se nam pridružijo.
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ZLATA SONČNICA 2019 
SPOMENIK IZGNANCEM V 
LAZAREVCU 

AKADEMIJA PACKE    
IN LIKOVNA DELAVNICA

ZLATA VRTNICA 2019

Barbara Šipek

Iztok Tolar

Jurij Crnkovič
Joži Kukovič

Hortikulturno društvo Trbovlje je 15. 
novembra v delavskem domu orga-
niziralo podelitev zlate sončnice za 
leto 2019. V kulturnem programu so 
se predstavili učenci Glasbene šole 

V Lazarevcu v Srbiji stoji spomenik 
slovenskim izgnancem v spomin 
na 6. konvoj Slovencev, izgnanih v 
Srbijo, ki je odpeljal iz Maribora 24. 
junija 1941, v katerem so Nemci med 
drugim izgnali slovenske, pred-
vsem štajerske intelektualce, kmete, 
obrtnike in druge ljudi iz srednjega 
sloja. Tako je bilo v šestem tran-
sportu 299 pregnancev iz različnih 
štajerskih mest, med drugim tudi iz 
Hrastnika in Laškega, ki so jih Srbi 
sprejeli v svoje domove in skupaj 
preživeli težke vojne čase. Po vojni 
je marsikdo od slovenskih izgnancev 
ostal v Srbiji in se ni vrnil v Slove-
nijo. 
Spomenik v Lazarevcu je Občina 
Trbovlje postavila na pobudo ar-

Društvo revirskih likovnikov Relik 
že vse od leta 1968 združuje ljubi-
telje slikanja, kreativnosti, novih 
idej in ustvarjalnega druženja. Z 
združevanjem vseh generacij zasa-
vskih ustvarjalcev Relik predstavlja 
lep primer medgeneracijskega so-
delovanja in povezovanja. Društvo 
likovnikov, ki ima bogato zgodovino 
ustvarjanja in likovnih uspehov, v 

V delavskem domu Trbovlje je bila 
6. decembra podeljena zlata vr-
tnica za promocijo Trbovelj za leto 
2019. Nagrajenka je bila dr. Maša 
Jazbec – umetnica, predavatelji-
ca in raziskovalka. Njen pečat se 
v Trbovljah med drugim odraža 
na monolitu v parku pod pošto 
Trbovlje, ki je pridobitev v med-

Trbovlje. Obiskovalci prireditve so si 
v avli delavskega doma lahko ogle-
dali razstavo fotografij hortikultur-
nih ureditev občanov in hkrati pre-
jemnikov zlate sončnice za pretekla 
leta, 2010–2019. Najvišje priznanje, 
zlato sončnico 2018, prejme družina 
Štrovs, Gabrsko. 

hitekta Miloša Vastiča leta 1975 v 
okviru umetniške kolonije v čast 35. 
obletnici zmage nad fašizmom. Sam 
spomenik je zasnovan kot monolitni 
steber iz pohorskega granita, na ka-
terega in ob katerem so nameščene 
marmorne plošče. Pohorski gra-
nit predstavlja težke čase, ki so jih 
preživljali izgnanci in jugoslovanski 
narodi med vojno in po njej, ter po-
vezavo med marmornimi ploščami, 
ki predstavljajo jugoslovanske repu-
blike in pokrajini, združene v boju 
proti okupatorju v času 2. svetovne 
vojne. Na stebru, steblu drevesa, so 
nameščene plošče – kažipoti. 
Ker je spomenik načel zob časa, sta 
občini Lazarevac in Trbovlje spo-
menik obnovili in mu vrnili njemu 
vredno podobo. Ne nazadnje pred-
stavlja vez med narodoma ter dobre 
odnose med Slovenci in Srbi. 

letošnjem letu k vpisu vabi odrasle 
ljubitelje umetniškega ustvarjanja, 
katerih delavnice potekajo ob po-
nedeljkih ob 18. uri. K vpisu v malo 
likovno akademijo Packe pa vabijo 
tudi najmlajše umetnike. Njihova 
druženja bodo od februarja naprej 
potekala vsak četrtek ob 18. uri. Li-
kovna delavnica in mala akademija 
Packe potekata v prostorih društva v 
Delavskem domu Trbovlje. Prijazno 
vabljeni, da se pridružite zasavskim 
umetnikom. 

narodnem projektu Inspiracija. 
Priznanji sta bili podeljeni  Alen-
ki Knez, inž., ki je steber portala 
sos-šola, ki je namenjen staršem 
in otrokom prvih treh razredov 
osnovne šole za pomoč pri mate-
matiki. Drugo priznanje pa je bilo 
podeljeno Motokros klubu Zasav-
je, ki s svojimi aktivnostmi prip-
ravi proge za motokros, ki so pri-
merne za treninge rekreativnih in 
profesionalnih motokrosistov. 

TURISTIČNO DRUŠTVO TRBOVLJE

RELIK 

FOTO: Arhiv HD Trbovlje

FOTO: Iztok Tolar in Miran Skobe
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PET LET DRUŠTVA 
ZASAVSKIH KLEKLJARIC 
SRČEVKE

TURISTIČNO DRUŠTVO 
TRBOVLJE NA SEJMU 
ALPE ADRIA

Z NAMI ŽE TRETJE LETO

DOBRODELNI     
IN AKTIVNI ČLANI 

Jana Klinc Češnovar

Joži Kukovič

Gregor Špajzer

Katja Mikula

V letošnjem letu praznujemo 5. 
obletnico delovanja skupnega 
društva vseh zasavskih klekljaric, 
ki so pripravljene velik del svojega 
prostega časa nameniti skupnemu 
ustvarjanju in promoviranju kleklja-
nja v domačih krajih in širše po Slo-
veniji – na kratko, so prave Srčevke. 
Svojo obletnico bomo praznovale 
delovno. Že v januarju smo pos-
tavile razstavo v Kulturnem cen-

Turistično društvo Trbovlje se je le-
tos že 22. leto pod okriljem Turistič-
ne zveze Slovenija udeležilo sejma 
Alpe Adria, ki je potekal od 29. ja-
nuarja do 1. februarja na Gospodar-
skem razstavišču Ljubljana. 
Letošnjo udeležbo na sejmu Alpe 
Adria smo v sodelovanju z DDT po-
pestrili z virtualno predstavitvijo 
rudnika, hkrati pa smo promovirali 
svoje prelepo mesto in bogato kul-
turno dediščino. S poudarkom na 
projektu Inspiracija smo dali po-

Zasavski mešani pevski zbor Prosa-
vus je z okrepljeno moško zasedbo 
s septembrom vstopil v svojo tre-
tjo sezono delovanja. 30. novembra 
2019 je zbor na Regijskem tekmova-
nju pevskih zborov osrednje Slove-
nije v Kočevju osvojil 90,70 točke in 
zlato priznanje z odliko. Na podlagi 
tega izjemnega rezultata je bil kot 

Za člane Lions kluba Trbovlje je 
praznični december hitro minil, 
saj smo sodelovali na Miklavževem 
sejmu v okviru Dežele pravljičnih 
nasmehov, organizirali smo Božič-

tru Litija z naslovom Čudoviti svet 
rastlin. V februarju smo razveseli-
le obiskovalce Gimnazije Trbovlje 
s srčki, v marcu pa bomo Rastline 
za dušo in telo pokazale v Knjižnici 
Mileta Klopčiča v Zagorju. 
Ob peti obletnici v maju pa prip-
ravljamo kar tri razstave: v De-
lavskem domu Zagorje, Knjižnici 
Toneta Seliškarja v Trbovljah in v 
Knjižnici Antona Sovreta v Hra-
stniku. Takrat bomo v Zasavje po-
vabile tudi svoje klekljarske kole-
gice iz vse Slovenije.

men industrijski dediščini, samo 
vsebino naše stojnice pa popestrili z 
Hrastkom, maskoto TIC Hrastnik in s 
sodelovanjem Muzeja rudarstva Za-
gorje. Največ navdušenja so obisko-
valci pokazali ravno nad virtualnim 
ogledom rudnika, s predstavitvijo 
monolita avtorice dr. Maše Jazbec 
in predstavitvijo projekta Pobeg iz 
rudnika, za kar je bilo izraženo tudi 
veliko zanimanja. Kot večletni pro-
motorji na sejmih pa lahko trdimo, 
da so Trbovlje in celotno Zasavje že 
bolj prepoznavni, za kar so zaslužni 
tudi mediji čez vse leto. 

edini pevski zbor iz Zasavja ponovno 
izbran za sodelovanje na državnem 
tekmovanju pevskih zborov Naša 
pesem 2020, ki bo konec marca v 
Mariboru. Dozdajšnji uspehi so zbo-
ru odprli vrata tudi na mednarodno 
tekmovanje pevskih zborov v Pri-
jedoru v Bosni in Hercegovini, ki se 
ga bo Prosavus udeležil v začetku 
letošnjega maja. Sicer pa lahko ak-
tivnosti zbora spremljate na spletni 
strani www.prosavus.si.

no stojnico na trboveljski tržnici in 
tako aktivno sodelovali pri zbiranju 
prostovoljnih prispevkov za pomoči 
potrebne. Prav tako pa smo v popra-
vilo predali sedem škatel korekcij-
skih očal, ki bodo romale v države, v 
katerih jim očala pomenijo nepred-
stavljivo bogastvo. 

DRUŠTVO ZASAVSKIH KLEKLJARIC 
SRČEVKE

TURISTIČNO DRUŠTVO TRBOVLJE

MEŠANI PEVSKI ZBOR PROSAVUS

LIONS KLUB TRBOVLJE

Od 1. februarja do 31. marca zbiramo pretečene komplete prve 
pomoči v Avtohiši Malgaj, predali pa jih bomo RK Trbovlje 
za namen usposabljanj in tečajev, saj bi drugače pristale v 
smetišču. Do konca marca pa bomo zbirali tudi pripomočke za 
likovno ustvarjanje in jih predali delovnim terapevtom v Domu 
upokojencev Franc Salamon. 

Avtorica čipke: M. Kejžar

FOTO: Kaja Bogović



24                  Srečno Trbovlje                  DRUŽBA

»NAŠ CILJ JE    
ZDRAVO ŽIVLJENJE«

PREDAVANJE O DEMENCI

Cvetka Kozmus

Irena Vozelj 

Leto 2019 je bilo za Društvo diabeti-
kov Trbovlje zelo aktivno. Naš pro-
gram je naravnan kot preventiva za 
diabetike in druge člane – organi-
zirali smo meritve sladkorja v dru-
štvu, zdravstvena predavanja, kopa-
nje v bazenih naših zdravilišč, hodili 
na pohode po bližnji okolici in daljše 
na bolj oddaljene točke, balinali in 
kegljali; na izletih smo spoznavali 
nove kraje in se družili, teden dni 
smo preživeli na okrevanju v Vo-

Društvo U 3 Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje zasavska regija je v 
sodelovanju z Zasavsko ljudsko uni-
verzo konec januarja pripravilo zani-
mivo predavanje o demenci, ki se ga 
je udeležilo več kot sto obiskovalcev. 
Predavanje o demenci je mag. Bo-
štjan Zupan, dr. medicine, specialist 
nevrologije, univerzitetni diplomi-
rani psiholog in specialist klinične 
psihologije, obiskovalcem na prime-
ren, razumljiv način predstavil zna-
čilnosti demence. Bolezen, ki se ved-
no bolj širi, se sicer ugotavlja s testi 

dicah. Sladkor merimo ob različnih 
javnih dogodkih in tako ozaveščamo 
o sladkorni bolezni širšo javnost. 
Člani društva so družabni, priprav-
ljeni na različne aktivnosti in med 
vsemi temi dejavnostmi pozabijo 
na bolezen. Ta je motiv, s katerim 
želimo med nas povabiti tudi druge 
člane, saj je v naši občini sladkornih 
bolnikov vedno več. Tudi v letu 2020 
bo tako prva naloga skrb za gibanje 
in dobro počutje, zato načrtujemo še 
več pohodov in športnih dejavnosti. 
Veseli bomo, če se nam bodo prid-
ružili novi člani.

ter s slikanji in z laboratorijskimi 
analizami, na podlagi česar se izbere 
primerno zdravljenje. Zdravstveno 
stanje se ocenjuje tudi v povezavi 
s starostjo in šolsko izobrazbo. Isti 
rezultat pri nižji izobrazbi in višji 
starosti pomeni boljše zdravstveno 
stanje kot enak rezultat pri nekomu, 
ki je končal univerzitetni študij. Ob 
vsem skupaj je mag. Boštjan Zupan 
izpostavil, da je lahko zdravstveno 
stanje oseb, ki skrbijo za dementne, 
slabše kot stanje obolelih.
Sicer društvo U 3 do konca junija 
načrtuje še številna predavanja – 
od zdrave prehrane do pacientovih 
pravic.

DRUŠTVO DIABETIKOV TRBOVLJE AKADEMIJA ZNANJA

DRUŠTVO U 3

Bolezen se v življenje posameznika priplazi neslišno in več let je 
potrebnih, da njegovi bližnji zaznajo spremembe v obnašanju in 
komunikaciji.

Več kot 300 udeležencev javnih zavodov, društev, 
podjetij je na 4. Akademiji znanja črpalo znanje in 

veščine, ki sta jih predala predavatelja Aljoša Bagola 
in dr. Andrej Pompe, ki jih je mogoče unovčiti v 

zasebnem in javnem življenju.

Najnižji stroški ogrevanja.

Preprosta uporaba (ni potreben 
zalogovnik goriva in tudi ne 
priprava goriv).

Pozitiven vpliv na okolje, saj 
izkorišča obnovljive vire.

V občini Trbovlje lahko uporabnik 
dobi kar dve subvenciji (Ekosklada 
in Občine Trbovlje).

Višina subvencije Občine Trbovlje 
znaša do 15 % priznanih stroškov, 
oziroma do 1.200 evrov.

Občina Trbovlje je za 
letošnje leto zagotovila 
25.000 evrov subvencije 
za vgradnje toplotnih 
črpalk, torej skoraj 
70 % več kot lani.

Pravico do subvencije 
imajo eno- ali 
dvostanovanjske 
stavbe.

Primer investicije vgradnje toplotne črpalke v 
gospodinjstvu v Trbovljah. Investicija je bila vredna 

8.008,61 evra, subvencija Ekosklada v višini 3.200 
evrov, subvencija Občine Trbovlje 1.200 evrov, kar 

pomeni, da je oseba plačala samo 3.608,61 evra. 
Torej skupna vrednost subvencij je znašala 4.400 

evrov, kar je 55 % vrednosti celotne investicije.

Zakaj razmisliti o vgradnji 
toplotne črpalke?

Foto: Cvetka Kozmus

FOTO: Irena Vozelj
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UČITE SE BITI SAMI. V SAMOTI BO NASTALA LJUBEZEN.

Alen Baumkirher

Vse to so osnovne vrednote, ki 
edine vodijo k notranjemu miru, 
dolgoročnemu občutku sreče in k 
lažjemu razumevanju agresivnega 
okolja, v katerem živimo.

Ker so navedene vrednote pod vpli-
vom pohlepa konkretno povozile 
sekundarne vrednote, ki so sicer 
pomembne le v zmernih količinah 
(denar, ugled, ego, tekmovalnost), 
je človek postal zmeden, jezen, 
zamerljiv, nevoščljiv, prestrašen, 
nevrotičen in/ali tesnoben. Tak 
človek je seveda lahek plen te daleč 
najbolj zlobne religije v zgodovini 
človeštva – potrošništva z njego-
vim 'bogom' – s pohlepom. 
Zato je stvar jasna. Če želimo biti 
srečni, je torej potrebno vsako-
dnevno odločno delo na prej naš-
tetih osnovnih vrednotah ter s tem 
delo na sebi – da te, sekundarne, 
spravimo nazaj na mesto, kamor 
sodijo. Na primarni ravni (prvi ko-
raki 'zavedanja') s pomočjo stroke 
(psihologov, terapevtov) pa tudi 
knjigami (kar je veliko ljudem ce-
novno lažje dostopno). V tej fazi 
je zelo pomemben faktor tudi sa-
mota. Ta zelo pomaga, da lahko 

VREDNOTE
Čuječnost, solidarnost, 

sočutje, spoznavanje 
sebe (uma prek branja, 

učenja komuniciranja 
in telesa prek 

gibanja, raztegovanja, 
sproščanja ...), 

zavedanje sebe in 
okolja/narave, morala, 

etika ter zlato 
pravilo – zmernost. 

človek pride do uvida glede nepo-
membnosti potrošništva – vsega 
tega, tako hrupnega, a tako brez-
dušnega materializma – za dosego 
harmonije in zadovoljstva s samim 
seboj. O tem je med drugimi zelo 
razumljivo govoril že Anthony De 
Mello (toplo priporočam njegovo 
delo Zavedanje, ki je v mojem bral-
nem kurikulumu vsaj enkrat le-
tno), ki bi ga z lahkoto dodali med 
obvezna čtiva po srednjih šolah. Le 
zakaj ga ne? 
Po tej fazi – ko človek 'odpre oči' 
– sledi dodajanje druge faze, tj. os-
vajanje filozofij življenja. V pomoč 
bodo izkušeni ljudje, ki so postali 
pravi mojstri naštetih vrednot, in 
ponovno tudi knjige, torej branje, 
branje in branje. Ob tem še redna 
skrb za telo (gibanje, sproščanje, 
spanje) in kaj hitro človek pride do 
spoznanja, koliko stvari v življenju 
pravzaprav ne potrebuje ter koli-
ko lepih malenkosti je imel in ima 

pravzaprav pred seboj dejansko 
zastonj. Vse našteto je seveda zelo 
težko začeti in tudi nadaljevati ob 
vsej tej vsakodnevni lahko doseg-
ljivi omami in instant dopamin-
skih rešitvah. A odločitev o tem, ali 
bomo (ne)srečni, je v vsakem iz-
med nas. In nima skoraj nikakršne 
zveze s socialnim statusom. Knji-
žnice, tek in številne navedene 
stvari so dejansko brezplačni. 
Kot bi rekel De Mello: '«Izogibajte 
se velikih srečanj z ljudmi. Učite se 
biti sami. V samoti bo nastala lju-
bezen. Sprva boste osamljeni, kajti 
niste navajeni, da bi druge imeli 
radi, ne da bi bili od njih odvisni.« 
In potem bo veliko lažje razumeti 
pomen zgoraj naštetih primarnih 
in tudi zmernih užitkov sekundar-
nih vrednot v naših življenjih. 
Veliko užitkov ob spoznavanju 
samega sebe in doživljanju tistih 
pravih (nematerialnih) občutkov 
sreče. 

Vrednote, vir: www.lifehacks.org
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VSI JEZIKI ŠTEJEJO 

VARNI BREZ VRSTNIŠKEGA NASILJA

Na OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje spodbujamo 

učence, da cenijo svoj 
materni jezik in hkrati 

spoznavajo zanimive 
tuje jezike.

Otroci imajo lahko 
zaradi svoje ranljivosti 

neprijetne in bolj 
ali manj škodljive 

izkušnje z nasiljem, ki 
ga lahko doživljajo v 

odnosih z vrstniki. 

Mojca Lazar Doberlet, 
ravnateljica

Julija Jerman

Že pred leti smo začeli vsakoletno 
izvajanje različnih dejavnosti ob 
evropskem dnevu jezikov (sep-

li. Osnovno sporočilo je, da imamo 
vsi pravico biti varni pred nasiljem, 
da na ustrezen način ščitimo svoje 
pravice, spoštujemo svoje osebne 

Že nekaj let na šoli gostimo evrop-
ske prostovoljce (v sodelovanju z 
MCT), ki se na neformalen način 
družijo z učenci ter glede na svo-
je sposobnosti izvajajo za učence 
brezplačne jezikovne tečaje, sode-
lujejo pri izdelavi didaktičnih pri-
pomočkov za pouk, predstavljajo 
svoje znanje in konjičke. Gostili 
smo Španko, Srbkinjo, Nemko in 
Bosanko, ki so se dobro vključile v 
delo na šoli.
Vsako leto na šolo občasno po-
vabimo tudi druge evropske pro-
stovoljce, ki delujejo v lokalnem 
okolju. V sodelovanju z učitelji 
pripravljajo zanimive predstavitve 
navad, običajev ter znamenitosti 
svojih kultur in držav med urami 
pouka. Decembra je bilo na šoli 
živahno ob mednarodnem dnevu 
prostovoljcev.

Da bi jim pomagali zaščititi se 
pred nasiljem, je pomembno, kako 
se pogovorimo. Predstavimo jim 
možnosti, kako lahko ravnajo v 
takšnih situacijah. Ob tem je po-
membno, da se s problemom na-
silja seznanimo tudi odrasli, še po-
sebej starši in zaposleni v osnovni 
šoli. V OŠ Trbovlje smo v letošnjem 
šolskem letu začeli izvajati pre-
ventivni program NEON – Varni 
brez vrstniškega nasilja v okviru 
ISA Instituta. Program NEON je 
primarni preventivni program, ki 
krepi varovalne dejavnike otrok, da 
bi se znali in zmogli zaščititi pred 
nasiljem in da ga ne bi povzroča-

OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE

OŠ TRBOVLJE

Šola je leta 2019 sode-
lovala v mednarodnem 
projektu s šolo iz Labina. 
Niti jezik niti kultura nis-
ta bila ovira za vzposta-
vitev dobrih prijateljskih 
vezi, za katere želimo, da 
se krepijo še naprej.

Druženje z učenci iz Labina. 
Foto: Sabina Potrbin

Kdor se nauči novega jezika, si pridobi novo dušo.« 
   (J. R. Jimenez)

Brezplačna predstavitvena delavnica angleškega 
jezikovnega tabora za zainteresirane učence in starše (ne 
samo naše šole) bo v ponedeljek, 9. marca 2020, od 17. ure 
naprej na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Več kot nas bo, bolj 
sproščeno bo »jezikanje« v angleškem in slovenskem jeziku. 
Pridružite se nam. Informacije o dogodku lahko dobite na 
šoli in šolski spletni strani.

Ugotavljamo, da so izkušnje katere koli oblike nasilja žal 
za nekatere del njihovega življenja, da se učenci želijo 
pogovarjati o tem, da imajo težave s poimenovanjem in 
z izražanjem čustev. Potrebujejo trening učenja veščin in 
praktične izkušnje, da bodo prepoznali nasilje, se ustrezno 
odzvali, da ga ne bodo povzročali, da bodo znali poiskati ali 
nuditi podporo ter pomoč in da bodo znali razvijati varne ter 
zdrave medosebne odnose. 

tembra), v katere se vključujejo 
učenci vseh trboveljskih osnovnih 
šol.

meje ter ščitimo pravice in osebne 
meje drugih ljudi. Nagovarja otro-
ke, ki doživljajo nasilje, tiste, ki ga 
povzročajo ali so priče, zaposlene 

V letu 2019 je skupina učencev 
odšla na ekskurzijo v London, 
druga pa v Bruselj. Rotary klub 
omogoča vsakoletno udeležbo 
enemu učencu šole na poletnem 
jezikovnem taboru, Občina Trbo-
vlje pa v veliko veselje in korist 
otrok organizira vsakoletno iz-
menjavo makedonskih, srbskih in 
trboveljskih otrok.
Zadnja štiri leta smo v evropskem 
projektu Jeziki štejejo, v okviru 
katerega se strokovni delavci šole 
lahko dodatno strokovno spopol-
njujejo s področja jezikoslovja in 
didaktike poučevanja jezikov v ce-
lotni vertikali, učenci pa sodeluje-
jo v projektno vodenih jezikovnih 
dejavnostih. Da bi omogočili ot-
rokom aktivno druženje tudi med 
poletnimi počitnicami 2020, jim 
bomo ponudili angleški jezikovni 
tabor, ki ga bodo na naši šoli izva-
jali britanski učitelji. 

v šoli in starše. Letos smo zače-
li izvajanje preventivnih delavnic 
programa NEON, v katere so vklju-
čeni učenci ter njihovi starši 3. in 
7. razreda. 
V 3. razredu z učenci govorimo o 
treh temeljnih pravicah: da smo 
varni, močni in svobodni, o tem, 
kaj je vrstniško nasilje in kaj je to-
žarjenje, pogovarjamo se o čustvih 
ter se učimo veščin ustreznega od-
zivanja (komu povedati, kdaj, nau-
čiti se reči ne/nehaj ...). Pri sedmo-
šolcih je cilj preventivnih delavnic 
učence naučiti, kaj je pomembno 
vedeti in znati, da bi bili varni pred 
spolnim nasiljem in da ne bi sami 
povzročali nasilja ali nekoga nad-
legovali. Pogovarjamo se o osebnih 
mejah, mejah med nadlegovanjem, 
spolnim nasiljem in flirtanjem, 
kako lahko preprečimo ter ustavi-
mo nasilje, kako lahko pomagamo 
prijatelju ali prijateljici. Naučimo 
se korakov ustreznega odziva in o 
pomenu ničelne tolerance.
Za preventivni program NEON – 
Varni brez vrstniškega nasilja smo 
se odločili, ker želimo, da se učen-
ci v šoli počutijo varno, sprejeto in 
da se znajo v primerih, ko to ni 
tako, obrniti na pravo osebo.

Izvajanje preventivnega 
programa NEON na OŠ Trbovlje 



V uredništvo smo prejeli prijazni pismi z zahvalo, ki ga želi-
mo deliti z vami. Obenem pa je to lep dokaz medgeneracij-
skega sodelovanja in povezovanja v naši občini. 

ZAHVALA UČENCEM, UČITELJEM IN RAVNATELJICI OŠ 
TONČKE ČEČ ZA BOŽIČNO OBDARITEV NAŠIH STARO-
STNIKOV – DEDKOV IN BABIC
Besede ne morejo opisati veselja in hvaležnosti v očeh naših 
starostnikov.
Resnično smo hvaležni učencem, učiteljem, ravnateljici in 
vsem na OŠ Tončke Čeč v okviru projekta Božiček za en dan. 
S svojimi darili ste polepšali praznične dni naših starostni-
kov – dedkov in babic.
Hvala tudi našim prostovoljcem DU Trbovlje v okviru pro-
jekta Starejši za starejše, ki so dostavili pakete na njihove 
domove.«  

Predsednik Društva upokojencev Trbovlje
Janez Malovrh

ZAHVALA
Dragi učenci in učitelji OŠ Tončke Čeč!
V čast mi je bilo, da sem lahko sodelovala v vaši akciji Bo-
žiček za en dan. Vaša darila, ki jih je bilo ogromno, sem na-
mreč razdelila nekaterim babicam. Sem namreč prostovolj-
ka, ki vsak dan obiskuje nekatere izmed vaših obdarjencev. 
Dolgo že obiskujem starejše ljudi in jim pomagam, pa še 
nisem doživela tolikšne sreče ob odpiranju vaših daril. Žal 
mi je bilo, da ni bilo zraven nikogar od vas, da bi lahko obču-
tili njihovo veselje in videli solze sreče na njihovih obrazih. 
Vsem skupaj en velik HVALA od vseh obdarovancev.
Dovolila pa sem si napisati še verz iz ene iz mojih pesmi: 
  Ko ti v življenju res je hudo, 
  ti pravi prijatelj ponudi roko
  in nikdar ne pozabi vrniti mu to. 

Prostovoljka STAREJŠI ZA STAREJŠE
Breda Perm
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NA PLEVČKOVEM HRIBU      
SE DOGAJA MARSIKAJ

KARIERNI DAN NA GESŠ TRBOVLJE

Učenci in učitelji 
Osnovne šole Tončke 

Čeč smo ponosni, 
da ima naša šola 

nazive kulturna šola, 
ekošola, zdrava šola 

in Anglia school. 
Prav tako z veseljem 

izvajamo različne 
projekte, o katerih si 

lahko preberete na 
šolski spletni strani ali 

Facebooku. 

30. 1. 2020 so dijaki 
drugih, tretjih in 

četrtih letnikov GESŠ 
Trbovlje razmišljali o 

svoji karierni poti. 

Marjana Eberlinc

Jelena Keršnik, ravnateljica

Že peto leto zapored smo sodelo-
vali v dobrodelni akciji Božiček za 
en dan. Letos smo prvič pomislili 
na starejše, na katere prevečkrat 
pozabljamo. Pripravili smo dari-
la za dedke in babice, ki si težko 
privoščijo kak priboljšek. V darilih 
je bilo tudi veliko otroških risbic 
ter različnih voščilnic in tako smo 
tudi starejšim polepšali praznične 
decembrske dni. Prav tako smo v 
decembru pripravili tudi priredi-
tev, ki smo jo poimenovali Tonč-
kin kuolm fest. Tudi začetek leta 
smo začeli zelo delavno, saj je na 
naši šoli potekal Osnovnošolski 
debatni turnir na državni ravni, 
na katerem je sodelovalo 105 de-
baterjev iz 16 osnovnih šol. 
In kaj vse smo še počeli? Prip-
ravili smo proslavo v počastitev 
dneva samostojnosti in enotno-

Začeli smo z dogodkom »Ne tes-
lo, Tesla bom!«, ki je bil izveden v 
okviru projekta Inženirke in inže-
nirji bomo.
Med drugimi udeleženci okrogle 
mize je bila tudi naša nekdanja di-
jakinja Nika Mlinarič, nominiranka 
za inženirko leta 2019. Namen do-
godka je bil predstaviti inženirski 
poklic, priložnosti, ki jih ta daje, ter 

OŠ TONČKE ČEČ

GESŠ TRBOVLJE

Namen dogodka je bil 
ozavestiti dijake o pomenu 
dobrega predznanja za 
uspešno in kreativno 
inženirsko kariero. 

sti, preizkušali svoje znanje na 
različnih tekmovanjih, šli na 
ekskurzijo v Bruselj, sodelovali 
na natečaju Vsaka vas ima svoj 

glas, se pridružili največji gibal-
ni akciji Simbioza gibanja, ki je 
združila učence, starše, dedke in 
babice …

ozavestiti dijake o pomenu dobrega 
predznanja za uspešno in kreativno 
inženirsko kariero. Sledile so delav-
nice, v katerih so dijaki spoznavali 
svoje študijske in poklicne interese 
ter priložnosti. Dan smo zaokrožili 
z okroglo mizo na temo Prihodnost 
je lokalna, v kateri so sodelovali vsi 
trije zasavski župani. Pri izvedbi 
oziroma organizaciji dogodka so po-
magala podjetja Mediade – Inženir-
ke in inženirji bomo, Karierni center 
Velenje, e-Študentski servis in Nefix 
ter predstavniki policije in letalske 
šole, ki so predstavili poklic poli-
cista in pilota.

Dogajanje v OŠ Tončke Čeč Trbovlje

Karierni dan na GESŠ Trbovlje
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PO IZKUŠNJE V SEVILJO
Simona Izgoršek, 
Katja Podbregar

V mesecu decembru so naši dijaki 
v okviru dijaške skupnosti sode-
lovali v dveh prostovoljnih dobro-
delnih akcijah. Že tradicionalno so 
v sodelovanju z RK Trbovlje zbi-
rali hrano v Mercatorju Trbovlje. 
V projekt Božičkova tovarna daril, 
ki ga organizira humanitarno dru-
štvo Enostavno pomagam, pa se je 
vključila celotna šola. Z zbranimi 
sredstvi smo obdarili dvanajst ot-
rok. V sodelovanju z Laboratorijem 
raziskovalne umetnosti in kulture 
(RUK) je nastal prototip inštalaci-
je, s katero lahko uporabniki prek 
BCI-naprave slikajo na digitalno 
platno. Raziskovalno ekipo ses-
tavljajo Jon Tavčar, dijak 2. letnika 
programa tehnik računalništva, dr. 

Trboveljski dijaki v Sevilji, foto: dr. Uroš Ocepek

SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE

Po nekajmesečnih intenzivnih 
pripravah se je januarja osem 
dijakov in dve dijakinji v 
okviru programa Erasmus+ 
odpravilo na usposabljanje 
v Seviljo v Španijo. Izdelali 
so računalniško igro 
Dogodivščine rudarskega 
škrata perkmandeljca. Na 
spletni strani STPŠ Trbovlje 
(www.stps-trbovlje.si) si lahko 
ogledate krajše prispevke, 
kako poteka njihovo delo. Med 
usposabljanjem so pridobili 
veliko novega znanja, med 
drugim tudi znanje španščine, 
saj so redno obiskovali tečaj 
španskega jezika.

Vse informacije v povezavi z vpisom dobite pri svetovalni 
delavki Nataši Kmet na tel. številki 03 56 33 382.

KONCERTI, REVIJE, TEKMOVANJA … 

NE SPREGLEJTE VPISA OTROK V VRTEC

Ravnateljica Katja Mikula, 
spec.

Daša Bokal, ravnateljica

Glasbena šola Trbovlje je zakora-
kala v drugo polletje šolskega leta 
s čudovitim božično-novoletnim 
koncertom, ki vsako leto tretji teden 
v decembru odpelje učence, osnov-
nošolce na dopoldanski matineji in 
poslušalce na dveh večernih kon-
certih v čudovit glasbeno-plesni 
praznični čas, ki ga je povezovala 
rdeča nit ure, ki odšteva čas pred 
koncem koledarskega leta. Novo 
leto, nove priprave na koncerte in 
prireditve, ki se bodo vrstile vse tja 
do pomladi. Med drugim se bodo 
orkestri – Orffove skupine, godalni 

GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE

VRTEC TRBOVLJE

in pihalni orkester – udeležili dr-
žavnih revij, GŠ Trbovlje pa bo v ŠD 
Polaj organizirala vseslovensko 25. 
državno srečanje »Orffomanija«, 
na katerem bomo gostili osnov-
no-, srednje- in glasbenošolske 
Orffove sestave. Čaka nas tudi 40. 
instrumentalna revija Zasavskih 
glasbenih šol v Hrastniku, na kateri 

Starši za vpis otroka potrebujete 
obrazec, ki ga dobite na upravi Vrt-
ca Trbovlje ali spletni strani vrtca od 

bomo aktivno pomagali in nasto-
pali. 20. marca ob 18. uri, v mesecu 
dneva žena in materinskega dneva, 
bomo vse trboveljske ženske po-
vabili v Dom Svobode na koncert 
»Mamicam in ženam«, na katerem 
naši najmlajši s svojimi glasbeno-
-plesnimi točkami izvabijo najnež-
nejša čustva. 25. marca pa bomo 

plesali na prireditvi »Beseda, ples, 
glasba« skupaj z VDC-jevci iz Za-
gorja, mentorica Kim Kern Kukovič 
pa bo pripeljala na oder tudi malčke 
iz svojega Plesnega vrta. Brez lite-
rarne pomoči Knjižnice Toneta Se-
liškarja ne bo šlo. V drugi polovici 
šolskega leta pa bodo imeli naši ple-
salci, pevci in instrumentalisti veli-
ko možnosti izkazovanja znanja in 
talenta na regionalnih, državnih in 
tudi na mednarodnih tekmovanjih, 
ki se jih bodo skupaj z mentorji ude-
ležili. Verjamemo, da bo tudi preos-
tanek letošnjega šolskega leta za nas 
uspešen, in z veseljem vas bomo na 
spletni strani in naši Facebook strani 
sproti obveščali o dosežkih.

Uroš Ocepek, profesor, in dr. Maša 
Jazbec. Namen inštalacije ni samo 
uporabiti sodobno tehnologijo na 

Redni letni vpis otrok 
v Vrtec Trbovlje za 

vrtčevsko leto 2020/21 
poteka v času od 24. 

februarja do vključno 
6. marca med 8. in 15. 
uro (ob četrtkih med 

8. in 17. uro).

10. 2. 2020 naprej. Izpolnjeno vlogo 
oz. obrazec lahko prinesete osebno 
na upravo vrtca k svetovalni delavki, 
pošljete po navadni pošti na upravo 
Vrtca Trbovlje, Rudarska cesta 10 a, 
1420 Trbovlje ali na e-naslov vrtec.
trbovlje@guest.arnes.si. 
Otroke, ki še ne obiskujejo vrtca in 
bi jih starši želeli vpisati, vabimo na 
odprta vrata vseh enot Vrtca Trbo-
vlje v času vpisa, tj. od 2. do 6. marca 
med 9. in 11. uro. Pridružili se boste 
lahko različnim dejavnostim, spoz-
nali, kako otroci ustvarjajo in pri-
dobivajo raznovrstna znanja in iz-
kušnje. Tako se boste mogoče lažje 
odločili za izbiro enote. Vodje enot 
vas bodo usmerile v ustrezne od-
delke. Za obisk v vrtcu potrebujete 
copate. Prijazno vabljeni. 

Vrtec Trbovlje

področju umetnosti/kulture, ampak 
tudi pomagati vsem tistim, ki ne 
morejo slikati zaradi raznovrstnih 

omejitev. Uporabniki so inštalacijo 
lahko preizkusili na informativnih 
dnevih v februarju.
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Preberite besedilo, ki ga je o sladkarijah lizikah v Trbovljah nekoč v svoji knjigi Med hauzi 
zapisal Leopold Odlazek, ter vstavite manjkajoče besede.

Nagrajenci 
z prejšnje 
številke
Izmed prejetih odgovo-
rov smo izžrebali naslednje 
nagrajence: Vita Krajnc, Ma-
rijana jazbec, Olga Naglav.. 
Iskrene čestitke nagrajen-
cem.

Rešitve
Rešitve tokratne uganke 
napišite na dopisnico in jo 
s svojimi podatki (ime, pri-
imek, naslov) do 19. marca 
2020 pošljite na naslov: Obči-
na Trbovlje, časopis Sr(e)čno 
Trbovlje (nagradna uganka), 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

Nagrada: sveže pražena viso-
kokakovostna kava iz Trbo-
velj s skodelico. Lizike so bile osnovna slaščica ______________ otrok. Dokler smo bili še majhni, so nam jih izdelo-

vali starši, pozneje pa smo jih delali ________.
Bilo jih je več vrst. Osnovo se je izdelalo tako, da si v majhno posodico nasul ____________, ga na 
_______________ raztopil in ga večkrat ulil na pomaščen rob štedilnika. Pri tem si lahko dodal še 
paličico, ki je služila za držalo. Za boljši okus si lahko sladkorju dodal par kapljic __________ ali sok 
_____________. Da je bila še imenitnejša, si lahko v še vročo maso potisnil košček ____________ 
jedrca. Na koncu si v posodo nalil ____________ in nastalo je ________________ mleko.

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: LIZIKA

ZAGONETKE IN UGANKE

Iz knjige Lepoplda Odlazka: 
Med hauzi.



MAREC
Sreda, 4. 3., ob 15. uri
Svetovalna urica za odrasle: 
Do poklica z NPK: socialni 
oskrbovalec na domu. Obvezne 
prijave na tel. št. 03 56 31 191
Zasavska ljudska univerza 

Petek, 6. 3., ob 19. uri 
Koncert Primoža S. Siterja, 
gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

Sobota, 7. 3. ob 10.30 
Razbojnik z rumeno liso, 
Lutkovna skupina Lučka, 
6. predstava abonmaja 
Lutkovne matineje in za izven, 
kinodvorana DDT 
Delavski dom Trbovlje

Sobota, 7. 3.
Kopalni dan s praznovanjem 
dneva žena
Društvo invalidov Trbovlje

Od sobote, 7., do petka, 27. 3.  
Razstava ZLDS Osnovne 
tehnike in grafika, galerija DDT
Delavski dom Trbovlje

Nedelja, 8. 3.
Prireditev ob dnevu žena in 
koncert zasedbe Un's Trboul, 
gledališka dvorana in kavarna 
DDT
Delavski dom Trbovlje

Nedelja, 8. 3.
Dan žena v Novodolskem , 
tridnevni izlet (3 dni / 2 noči)
Društvo upokojencev Trbovlje

Ponedeljek, 9. 3., ob 10. uri
Praznovanje dneva žena, 
prostori TD Trbovlje
Turistično društvo Trbovlje

Ponedeljek, 9. 3., od 17. do 18. 
ure
Brezplačna predstavitvena 
delavnica (Norwich School of 
English) 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje (izvaja 
Loic Balory)

Petek, 13. 3., ob 17. uri
Občni zbor Planinskega društva 
Kum, Predavalnica DDT
Planinsko društvo Kum 

Torek, 17. 3., ob 19.30 
Skrivnostni primer ali Kdo je 

umoril psa, SNG Nova Gorica 
in Gledališče Koper, avtistična 
detektivka, 6. abonmajska 
predstava in za izven, 
gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

Sreda, 18. 3., ob 17. uri
Literarni večer Kako je ljubezni 
ime, prostori DU Trbovlje
Literarni prijatelji

Petek, 20. 3. 
Koncert Helene Blagne, 
gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

Petek, 20. 3., ob 18. uri
Koncert »Mamicam in ženam«, 
Dom Svobode
Glasbena šola Trbovlje

Sobota, 21. 3.
Izlet na Brione
Društvo upokojencev Trbovlje

Sobota, 21. 3., ob 10. uri
Jožefov pohod v Retje – zbirno 
mesto pri Terezija rovu ob  
10. uri
Turistično društvo Trbovlje

VPIS OTROK V VRTEC 
TRBOVLJE
Zadnji teden v mesecu 
februarju in prvi teden v 
mesecu marcu vpis otrok 
za vrtčevsko leto 2020/21 in 
teden odprtih vrat.

Nedelja, 22. 3., ob 10. uri
Predavanje o pitni vodi ob 
svetovnemu dnevu voda, 
prostori TD Trbovlje
Turistično društvo Trbovlje

Ponedeljek, 23. 3.  
Odprtje razstave arhivskih 
filmskih plakatov iz zbirke DDT, 
avla DDT
Delavski dom Trbovlje

Od ponedeljka, 23., do  
nedelje, 29. 3.  
Teden AKMS v Kinu Trbovlje, 
kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

Četrtek, 26. 3., ob 19. uri 
Prireditev Beseda, ples, glasba, 
gledališka dvorana DDT
Glasbena šola Trbovlje, VDC 
Zagorje, Knjižnica Toneta 
Seliškarja Trbovlje

Sobota, 28. 3. ob 9. uri
Čistilna akcija (v primeru 
slabega vremena bo 
prestavljena na 4. 4. ob 9. uri)
Občina Trbovlje

Sobota, 28. 3.
Zbor članov Delavski dom 
Trbovlje
Društvo invalidov Trbovlje

APRIL
Sreda, 1. 4., ob 18. uri 
Revija odraslih pevskih zborov, 
gledališka dvorana DDT
JSKD

Sobota, 4. 4.
Čarobni Kras, izlet
Društvo upokojencev Trbovlje

Sobota, 4. 4., ob 19. uri
Rokometni ples, avla DDT
Rokometno društvo Rudar

Ponedeljek, 6. 4., ob 10. uri
Barvanje pirhov za dogodek 
na OŠ Tončke Čeč, prostori TD 
Trbovlje
Turistično društvo Trbovlje

Od torka, 7., do torka, 14. 4. 
Razstava Bogdana Sobana, avla 
DDT
Delavski dom Trbovlje

Sreda, 8. 4., ob 15. uri
Svetovalna urica za odrasle: 
Kaj me motivira? 
(obvezne prijave na tel. št. 
03 56 31 191)
Zasavska ljudska univerza 

Petek, 10. 4.
Iskanje pirhov po starem 
običaju pri OŠ Tončke Čeč 
Trbovlje
Turistično društvo Trbovlje in 
Območna organizacija rdečega 
križa

Petek, 17. 4.
Pohod z baklami na Čebine
Turistično društvo Trbovlje

Sobota, 18. 4.
Naravovarstveni izlet Po poti 
vodomca (obvezne prijave)
Planinsko društvo Kum 

Sobota, 18. 4.
Kopalni dan Lendava
Društvo invalidov Trbovlje
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Sobota, 18. 4.
Enodnevni izlet Celovec in 
Opičja gora
Društvo upokojencev Trbovlje

Torek, 22. 4., ob 17. uri
Literarni večer, prostori DU 
Trbovlje
Literarni prijatelji

Četrtek, 23. 4., ob 19. uri
Osrednja slovesnost ob prazniku, 
gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

Petek, 24. 4., od 9. do 13. ure
Razstava pirhov in velikonočnih 
aranžmajev, prostori TD Trbovlje
Turistično društvo Trbovlje

Petek, 24. 4., vse popoldne
Šport in špas – druženje 
generacij, v prostorih OŠ ICT
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Sobota, 24. 4., ob 20. uri 
Erotika po Emeršiču, Špas 
teater, monokomedija, Nova 
galerija DDT
Delavski dom Trbovlje

Četrtek, 30. 4. ob 19. uri
Kresovanje na Kipah
Občina Trbovlje

Od četrtka, 30. 4., do  
nedelje, 3. 5.
Večdnevno druženje Dugi otok
Društvo invalidov Trbovlje

MAJ
Sreda, 6. 5., ob 15. uri
Svetovalna urica za odrasle: 
Ocenite svoje znanje tujih 
jezikov (obvezne prijave na tel. 
št. 03 56 31 191)
Zasavska ljudska univerza 

Petek, 8. 5. 
Začetek brezplačnih prireditev 
v okviru 25-letnice Tedna 
vseživljenjskega učenja 2020
Zasavska ljudska univerza

Sobota, 9. 5. 
Območno tekmovanje v 
balinanju AMD/Buldog
Društvo invalidov Trbovlje

Nedelja, 10. 5. 
Regijsko Maroltovo srečanje 
folklornih skupin, gledališka 
dvorana DDT
JSKD

Sreda, 13. 5., ob 19. uri
Potopisno predavanje Korzika, 
po poti GR 20, predava Pia 
Peršič, Knjižnica Toneta 
Seliškarja Trbovlje
Planinsko društvo Kum

Četrtek, 14. 5., ob 19.uri 
Zaključni koncert Glasbene 
šole Trbovlje Naš svet glasbe, 
gledališka dvorana DDT
Glasbena šola Trbovlje  

Sobota, 16. 5.
Pevska revija ZDIS – Velenje
Društvo Invalidov Trbovlje

Sreda, 20. 5.
Enodnevni izlet Prelepa 
Gorenjska
Društvo upokojencev Trbovlje

Četrtek, 21. 5.
Štiridnevni izlet Šarganska 
osmica (4 dni / 2 noči)
Društvo upokojencev Trbovlje

Petek, 22. 5. 
Letni koncert KDPS mažoret 
Trbovlje, gledališka dvorana 
DDT
KDPS mažoret Trbovlje

Sobota, 23. 5.
Grenadirmarš (tekmovanje v 
kuhanju), Mestni park Trbovlje
Občina Trbovlje

Sobota, 23. 5. 
Kopalni dan Terme Paradiso
Društvo invalidov Trbovlje

Sobota, 23. 5.
Dvodnevni izlet Kozara
Društvo upokojencev Trbovlje

Sreda, 27. 5., ob 17. uri  
Literarni večer ob občinskem 
prazniku, prostori DU Trbovlje 
Literarni prijatelji

Sobota, 30. 5., ob 11. uri
Slavnostna prireditev ob 
70-letnici PD Kum ter srečanje 
zasavskih in posavskih 
planincev na Kumu
Planinsko društvo Kum

Sobota, 30. 5.
Gasilska veselica s Tanjo Žagar 
ob 90. letnici PGD Klek
PGD Klek

Od torka, 26. 5., do torka, 2. 6.  
Razstava otroških likovnih 
ustvarjalcev, avla DDT
JSKD
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Oglašujte 
v našem časopisu.

mediji@trbovlje.si www.srecnotrbovlje.si 03 56 34 800
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(IZ TRBOUSKEGA ZGODOVINSKEGA LADLCA)
OZ. KAJ BI MORAL O TRBOVLJAH VEDETI VSAK TRBOVELJČAN

VILI FAJDIGA 
V mesecu februarju, 

kulture najbolj 
polnem mesecu, saj 

Slovenci praznujemo 
kulturni praznik in se 

spominjamo Franceta 
Prešerna, je prav, da 

poudarimo enega 
izmed največjih 

posebnežev, kar jih 
je v Trbovljah nekdaj 

kulturno delovalo. 

Katra Hribar Frol Vili Fajdiga je bil rojen leta 1918, s 
svojima malo drugačnim načinom 
življenja in glasbenim izražanjem 
pa je bil med lokalnimi prebivalci 
znan in dobro sprejet. Rodil se je 
v glasbeno zelo nadarjeni družini 
in od malih nog užival v glasbi ter 
spoznavanju petja in igranja. Pri 
petnajstih letih je že zelo dobro 
igral kitaro in skupaj z očetom (ki 
je bil violinist) nastopal ob različ-
nih priložnostih znotraj lokalnega 
okolja in širše. Kot je zapisano na 
spletnem Biografskem leksikonu 
Celja in Zasavja je bilo »… njegovo 
igranje na kitaro v poznejših letih 
nekaj posebnega – uporabljal je 
namreč »slide« tehniko igranja 
in na strune »brenkal« s pomočjo 
prazne steklenice ali kozarca, to 
pa kombiniral s citrarskimi pri-

jemi in z odprto kitarsko uglas-
bitvijo. Ni pa le igral na kitaro, 
zraven je tudi prepeval – dobro 
se je počutil v preigravanju vseh 
glasbenih zvrsti in prepeval ljud-
ske ter popularne pesmi, ki jih je 
tudi predelal in po svoje aranžiral. 
Fajdiga pa je ustvarjal tudi avtor-
ske skladbe, skozi katere sta zve-
neli njegovi geografska in socialna 
umeščenost, domače trpka in za-
čutena od vsakega Trboveljčana, 
ki je Fajdigovo muziko slišal »v 
živo« ali le na posnetku.«
Glasbeno izročilo Vilija Fajdige se 
je ohranilo samo na enem posnet-
ku, o katerem je Ičo Vidmar v Mla-
dini leta 2003 zapisal: »Tako sta 
leta 1977 na takrat običajen pre-
nosni kasetnik in na žalost samo 
na eno kaseto dva mlada zasavska 

gobosledca pred Fajdigovo bajto 
posnela muhavega muzikanta, ki 
jima je ob komadih govoril, štre-
nal in predvsem razgrnil osupljivo 
in navdušujočo paleto komadov, 
priredb narodnih, nabranih in 
predelanih filmskih, knapovskih, 
lokalnih in kvantaških.« Kot za-
nimivost dodajam, da sta posne-
tek naredila Zoran Poznič in Ro-
man Ivnik. 
Na glasbenika in posebneža je 
opozoril tudi režiser in umetnik 
Benjamin Kreže, prav tako do-
mačin, ki je posnel dokumentarni 
film z naslovom Za fuk pa špila 
gramofon (poimenovan po istoi-
menskem že prej omenjenem po-
snetku) o življenju in delu Vilija 
Fajdige, ki si ga je bilo v teh dneh 
mogoče ogledati tudi na RTV SLO. 

Viri: 
 � Vidmar, Ičo v Mladina (št. 41, 

17. 10. 2003): http://www.mla-
dina.si/101869/vili-fajdiga-za-
-fuk-pa-spila-gramofon/.

 � Biografski leksikon Celja in Za-
savja: http://www.celjskozasa-
vski.si.

 � Savus: http://wwww.savus.si.

Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja 
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Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v razvid 
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo 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-
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Fajdiga, foto KTS


