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Hvala, ker ste praznovali z 
nami
  Mesec junij je za nas, Trboveljčanke in Trboveljčane, potekal v 
znamenju praznovanja. Odvili so se številni dogodki, na katerih 
smo se družili, zabavali in odprli nove pridobitve. Za vas smo 
izbrali nekaj fotografij dogajanja v mesecu juniju, ob katerih se 
vam želimo zahvaliti, ker ste praznovali z nami in nam pomagali 
soustvariti čudovito vzdušje. 

FOTO: Mitja Ličar

Na Anduhtu in Nohšihtu smo se zabavali in peli.

Prvojunijski nagrajenci na sprejemu v Lovskem gradiču.

Sobotno dopoldne smo 10. junija začeli že 
navsezgodaj, in sicer s Podeželsko tržnico, na kateri 
so se predstavili lokalni obrtniki. 

Tekmovanje v grenadirmaršu je letos potekalo prvič 
in preseglo vsa pričakovanja. Vse ekipe so se na 
tekmovanje odlično pripravile. Bili smo si edini, da je 
to treba ponoviti tudi drugo leto. 

Med pripravo grenadirmarša so sodniki ocenjevali 
tudi okrasitev stojnice in timski duh. 

Kot uvod v Nohšiht so nas pozdravile mažorete iz 
Šentjanža in Trbovelj ob spremljavi Delavske godbe 
Trbovlje in prijateljskih godb iz Cerknega in Moravč. 
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Terezn'čan se je vrnil z 
dopusta
  Z mesecem septembrom je Terezn'čan spet začel vožnjo na 
nekoliko spremenjeni trasi, in sicer zaradi del na Keršičevi cesti. 
Kot do zdaj vas bo naokrog popeljal ob ponedeljkih, sredah in ob 
sobotah. Novost pa je ta, da bo zadnja vožnja ob sobotah 
potekala ob 12.43. Vozovnico lahko – kot do zdaj – kupite na 
avtobusu, in sicer ob vstopu. 

Nova trasa Terezn'čana med obnovo Keršičeve ceste. 

Nova, začasna trasa: DOM UPOKOJENCEV–OŠ 
TRBOVLJE–OBČINA–BOLNIŠNICA–MUZEJ–TRG 
REVOLUCIJE–ZA KUPOLO–POLAJ (nasproti objekta 
Šuštarjeva kolonija 9)–RIBNIK (na makadamskem 
delu, nasproti objekta Ribnik 17 a)–NEŽA–DOM 
UPOKOJENCEV

Ne prenavljajo se samo ceste 
v mestu 
  Čeprav se je v zadnjem času v mestu prenavljalo kar nekaj cest 
oziroma prenove nekaterih še potekajo, pa kljub temu nismo 
pozabili na nekoliko bolj oddaljena območja. Zaradi izboljšanja 
varnosti vseh tamkajšnji prebivalcev, ki se vsak dan vozijo po tej 
cesti v službo ali po opravkih, smo začeli smo gradnjo opornega 
zidu na cesti proti Dobovcu. Zgradili smo oporni zid pod cesto, 
tj. z namenom zavarovanja ceste, in sicer v dolžini dobrih 30 
metrov. Ta odsek je po končanih delih postal varnejši, še posebej 
v zimskih mesecih. Vzdolž novo zgrajenega opornega zidu je na 
tem odseku na novo asfaltiran del ceste, nameščena pa bo tudi 
jeklena varovalna ograja. Dela se bodo končala v sredini meseca 
oktobra. Veseli in ponosni smo, da nam je kljub številnim 
investicijam v letošnjem letu uspelo izpeljati tudi to; prepričani 
smo, da bodo tamkajšnji prebivalci z novo pridobitvijo 
zadovoljni.

23.000 EUR za štipendije
  Občina Trbovlje je skladno s Pravilnikom o občinskih 
štipendijah v Občini Trbovlje v mesecu septembru objavila javni 
razpis za študijsko leto 2017/18. Štipendije so namenjene rednim 
študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno 
veljavnostjo (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski 
študijski programi) in se dodeljujejo za obdobje enega leta, letno 
pa občina zanje nameni približno 23.000,00 EUR. Ker je naša 
občina že od leta 2005 tudi »Občina po meri invalidov«, vsako leto 
razpišemo vsaj eno štipendijo za osebe s posebnimi potrebami. 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
www.trbovlje.si. 

Potek del na obnovljenem odseku na Dobovcu. 

Gradnja optičnega omrežja 
nove generacije v Trbovljah
  V začetku leta je podjetje Telekom Slovenije v sodelovanju z 
Občino Trbovlje v Trbovljah začelo gradnjo optičnega omrežja 
nove generacije. V Trbovljah je trenutno mogoče pridobiti optični 
priključek na območjih Gimnazijske ceste, Kešetovega, Globušaka, 
Kleka, Majcenove ceste, Pod Ostrim vrhom, na Rudarski cesti, 
Trgu svobode, Ulici 1. junija in Ulici španskih borcev, na območju 
Dobovca, Škofje Riže, Župe in na delu Vreskovega (od Majcenove 
ceste proti Neži). Trenutno se za predelom Vreskovega (Keršičeva 
in Kolonija 1. maja) urejajo služnostne pravice z lastniki zemljišč, 
vendar naj bi po načrtih na navedenem območju nadgradnjo 
omrežja končali do konca letošnje jeseni. Krajani lahko možnost 
vzpostavitve optičnega priključka na želenem naslovu preverite v 
Telekomovem centru v Trbovljah. 
  Seveda se bo zdaj pojavilo vprašanje pri tistih, ki tega nimajo, 
»zakaj pa pri nas ni možnosti uporabe optike«. Zavedati se je treba, 
da gre v tem primeru za investicijo podjetja, ki širi optiko tam, kjer 
ima nanjo tudi največ potencialnih priklopov uporabnikov. Občina 
gre čisto vsakemu ponudniku, ki želi širiti pametna omrežja v 
našem mestu, nasproti in ga pri tem ne ovira. Bele lise pa bo občina 
poskušala v prihodnje reševati s pridobitvijo sredstev z razpisov, če 
bodo ti na voljo. Takšna investicija je za občino prevelika, zato jo 
samo z lastnimi sredstvi ne more izvesti. Treba pa se je zavedati, da 
bo težko oz. nemogoče doseči, da bo čisto vsak, ki živi kjer koli v 
naši občini, imel možnost dostopa do optike. Žal imajo določena 
območja prebivanja t. i. pluse in minuse. Kljub temu pa smo lahko 
zadovoljni, saj bo občina v prihodnje bolje pokrita z optiko, kot je 
to v drugih občinah.



občinske strani4

Prvi šolski dan trboveljskih 
osnovnošolcev
  Tudi mi smo se v petek, 1. septembra, udeležili sprejema 
prvošolcev na OŠ Trbovlje, POŠ Alojza Hohkrauta in na OŠ 
Tončke Čeč, učence OŠ Ivana Cankarja pa smo v šolo pospremili 
v ponedeljek, 4. septembra, saj so zaradi obnove šole pouk začeli 
en dan pozneje. 
  Prvošolce in druge učence je z lepimi mislimi v prvi šolski dan 
pospremila tudi županja, ob prvem šolskem dnevu pa je Občina 
Trbovlje kot popotnico prav posebej zanje izdelala brezčrtne 
zvezke, v katere bodo že kmalu risali, ustvarjali ter zapisovali prve 
črke in številke. Vsaki izmed osnovnih šol smo podarili paket 
knjig, slikanic in pesniških zbirk, ki jih učenci prvega in drugega 
razreda potrebujejo za osvojitev bralne značke Tončka 
Knjigoljuba. 

Prvošolce OŠ Tončke Čeč smo presenetili med 
predstavo, županja pa jim je ob vstopu v šolo 
namenila nekaj spodbudnih besed.

Na matični OŠ Trbovlje so starejši učenci pozdravili 
prvošolce in jim ponudili bonbončke dobrodošlice.

Starejši učenci POŠ Alojza Hohkrauta so prvošolce 
pričakali na stopnicah, jim pripravili špalir in jih s 
ploskanjem pospremili do učilnic.

Vpis v Zlato knjigo
  Konec šolskega leta je najbolj pridnim učencem prinesel 
odlično spričevalo, tistim, ki so imeli vsa leta odličen uspeh, pa ob 
koncu šolanja vpis v Zlato knjigo. Vanjo so se vpisali učenci OŠ 
Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja, OŠ Tončke Čeč ter dijaki srednji 
šol, tj. Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje in Srednje 
tehniške in poklicne šole Trbovlje. 

Diamantni maturant
  V mesecu avgustu je županja v prostorih občine sprejela 
Nejca Ačkuna, diamantnega maturanta, dijaka Srednje tehniške 
in poklicne šole Trbovlje. Nejcu je čestitala ob tako lepem uspehu, 
mu predala zlato plaketo, pogovorila pa sta se tudi o načrtih za 
prihodnost. 

Sprejem je potekal v Gradiču, po končanem 
programu pa je sledila še pogostitev s torto. 

Nejcu Ačkunu želimo še naprej veliko uspehov, 
vztrajnosti in motivacije.
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Širitev daljinskega ogrevanja v 
Trbovljah ter novi priklopi na 
sistem
  Daljinsko ogrevanje je do okolja prijazna in zanesljiva metoda 
za zagotavljanje ogrevanja. Toplota, proizvedena v centralni 
kotlovnici, se v obliki vroče vode s pomočjo črpalk in razvodne 
mreže distribuira do porabnikov. V občini Trbovlje je izvajalec 
gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote podjetje 
Komunala Trbovlje, d. o. o.
  Daljinsko ogrevanje je v Trbovljah razširjeno v širšem 
območju središča mesta. V Toplarni Polaj se toplota proizvaja v 
proizvodnih napravah za soproizvodnjo toplote in električne 
energije ter vročevodnih kotlih. Za gorivo se uporablja zemeljski 
plin, ki je najčistejše fosilno gorivo z najmanjšo emisijo prašnih 
delcev PM-10 pri izgorevanju in visoko energijsko učinkovitostjo, 
kar prispeva k okoljski prijaznosti in nizki proizvodni ceni toplote 
v primerjavi z drugimi gorivi.
  Toplota se od Toplarne Polaj do toplotnih postaj končnih 
odjemalcev transportira prek vročevodnega omrežja dolžine 20 
km. Toplotne postaje zagotavljajo odjemalcem neodvisnost in 
možnost prilagajanja lastnim toplotnim potrebam. Obratovanje 
in vzdrževanje toplotnih postaj ter merilne opreme je večinoma v 
domeni Komunale Trbovlje in za odjemalce ne predstavlja 
dodatnih stroškov, s tem pa jim je zagotovljena tudi zanesljiva 
oskrba s toploto in toplo sanitarno vodo.
  V oktobru 2017 bo Komunala Trbovlje začela širjenje 
vročevodnega omrežja na relaciji Komunala–Gasilski dom 
dimenzij DN 125/280 v dolžini 440 m in gradnjo toplotne 
postaje v Gasilskem domu. S prehodom Gasilskega doma s 
kurilnega olja na daljinsko toploto bodo tako vsi občinski javni 
objekti v Trbovljah priključeni na vročevodno omrežje, kar bo še 
dodatno prispevalo k izboljšanju kakovosti zraka. Na novi trasi 
vročevodnega omrežja bo izdelanih več odcepov, na katere bo 
mogoče priključiti okoliške stavbe pa tudi širiti omrežje proti 
nekdanjima tovarnama Iskra in Peko.
  Nov odsek vročevodnega omrežja bo stanovalcem in 
podjetjem na tem območju omogočil možnost priklopa na 
cenovno ugoden, učinkovit in do okolja prijazen način ogrevanja. 
Pri priklopu na daljinsko ogrevanje odjemalci nimajo visokih 
začetnih investicij za samostojne kotlovnice z opremo, nimajo 
stroškov z letnimi pregledi in vzdrževanjem kurilnih naprav ter 
dimnih vodov in skrbi za zalogo goriva. Oskrba s toploto za 
ogrevanje jim je zagotovljena skozi vso ogrevalno sezono, oskrba 
s toplo sanitarno vodo pa skozi vse leto.
  V letošnjem letu je Komunala Trbovlje začela tudi izvajanje 

Rumena barva prikazuje obstoječe, rdeča pa novo 
vročevodno omrežje.

»Pri priklopu na daljinsko ogrevanje odjemalci 
nimajo visokih začetnih investicij za samostojne 
kotlovnice z opremo, nimajo stroškov z letnimi 
pregledi in vzdrževanjem kurilnih naprav ter dimnih 
vodov niti skrbi za zalogo goriva.«

storitve delitve stroškov toplote za pripravo tople sanitarne vode 
in toplote za ogrevanje prostorov v stanovanjskih in drugih 
stavbah z več posameznimi deli. Komunala Trbovlje storitev 
opravlja po ugodnih cenah, kar večini uporabnikom pomeni 
znižanje obstoječih stroškov, prednost pa je tudi v tem, da je 
izvajalec delitve v istem kraju in tako bolj dosegljiv za uporabnika.

Zmanjšajte si višino 
položnic – projekt ZERO
  Projekt ZERO poteka v okviru mreže 
ENSVET.  Gre  za  krat ico,  k i  pomeni 
»zmanjševanje energetske revščine občanov«, 
storitev pa opravljajo svetovalci v sodelovanju s 
centri za socialno delo. V okviru projekta ZERO vas bo energetski 
svetovalec obiskal na domu in vam glede na potrebe vašega doma 
ponudil brezplačen paket preprostih naprav, ki vam bodo 
pomagale zmanjšati porabo energije in vode tudi do 10 EUR 
mesečno. Program je namenjen občanom, ki so prejemniki redne 
denarne socialne pomoči, zato jim svetujemo, da svojega 
svetovalca na CSD-ju povprašajo o programu, izpolnijo prijavnico, 
ki jo center po potrditvi pošlje na Ekosklad. Ta po utečenem 
postopku aktivira energetske svetovalce iz mreže ENSVET na 

Pred prihodom svetovalca vam svetujemo, da 
pripravite položnice za elektriko, vodo in za 
ogrevanje (priporočljivo za vsaj eno leto nazaj). 
Opazujte, kdaj imate prižgane luči, kdaj perete 
perilo in posodo ter koliko so stari vaši gospodinjski 
aparati (hladilnik, pralni stroj …). Razmislite, ali ima 
vaša hiša ali stanovanje novo fasado, okna, streho 
itn. Če imate načrte ali skice stanovanja oziroma 
hiše, svetovalcu ponudite tudi to. 

lokalnem območju, svetovalci pa se po predhodnem dogovoru z 
občani oglasijo na njihovem domu. Izkušnje kažejo, da so si ljudje 
na tak način precej zmanjšali mesečne položnice, zato izkoristite 
ponujeno možnost brezplačnega svetovanja in nato tudi 
upoštevajte njihove nasvete.
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vrat, slikopleskarska dela in obnovo finalnih tlakov v vetrolovu. 
Glede na to, da učenci navdušenja in zadovoljstva nad 
prenovljeno šolo kar niso mogli skriti, verjamemo, da bodo z 
veseljem vsak dan hodili v šolo in pridobivali novo znanje ter da 
bo prenovljena šola služila še veliko generacijam, ki prihajajo.

Osnovna šola Ivana 
Cankarja energetsko 
sanirana

  Učenci OŠ Ivana Cankarja so zaradi sanacijske prenove šole 
pouk začeli 4. septembra. Skupaj z učitelji in s starši so se zbrali na 
igrišču pri Domu Svobode, nato pa skupaj zakorakali v skoraj že 
celotno prenovljeno šolo. Zbrali smo nekaj slik, skozi katere si 
boste lažje predstavljali obnovo šole, še prej pa se spomnimo, kaj 
vse je bilo treba storiti, da se danes lahko zazremo v skoraj 
prenovljeno šolo, ki je bila sicer zgrajena leta 1901. Občina 
Trbovlje se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske 
prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 – v okviru 
Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2017–2020. V mesecu juliju smo prejeli sklep Ministrstva za 
infrastrukturo, s katerim se je ugodilo vlogi Občine Trbovlje in s 
katerim so se za izvedbo energetske sanacije osnovne šole Ivana 
Cankarja dodelila nepovratna sredstva v višini do 203.037,78 
EUR. Konec julija smo tako že začeli uvedbo v delo. 
  Na dan, ko so učenci prvič v letošnjem letu prestopili šolski 
prag, sta bila omogočena dostop in uporaba notranjih prostorov, 
sanitarij in učilnic – z izjemo telovadnice. 
  V telovadnici se bodo izvedli: nov cevni razvod ogrevanja, 
hidro- in toplotna izolacija tal, športni parket, športna oprema 
telovadnice in slikopleskarska dela, toplotna izolacija, streha, 
strešna kritina in stavbno pohištvo ter fasada telovadnice, 
hidroizolacija zunanjih sten, drenaža in meteorna kanalizacija. V 
okviru energetske sanacije se bodo zamenjala neustrezna okna in 
vrata ter namestila zunanja senčila in fasada. Dokončuje se tudi 
prisilno prezračevanje sanitarnih prostorov. Zamenjala so se 
neustrezna svetila v objektu in saniran je bil cevni razvod 
ogrevanja, izvaja pa se še toplotna postaja. 
  S prvim šolskim dnem se je končala tudi obsežna celovita 
prenova štirih učilnic v pritličju šole, ki jo je v celoti financirala 
Občina Trbovlje; zajemala je sanacijo vlažnih zidov in tal, 
prestavitev dveh umivalnikov, zamenjavo finalnih talnih oblog in 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Kohezijskega sklada.« 

Prenova telovadnice bo končana najpozneje do 
konca meseca oktobra. 

Obnovljene učilnice v pritličju šole.

Fasada sprednjega dela šole je bila dokončana ob 
prvem šolskem dnevu.
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Poletje je prineslo 
nove pridobitve
  V zadnji številki časopisa, ki je izšla v mesecu maju, ste lahko na 
občinskih straneh prebrali, kaj vse načrtujemo prenoviti v 
prihajajočih mesecih oziroma pri katerih projektih smo obnovo že 
začeli. Veseli smo, da lahko rečemo, da smo večino projektov 
uspešno izpeljali ali pa njihova realizacija še poteka. Za vas, občane, 
pa smo pripravili kratek povzetek del in investicij, ki so se v zadnjih 
mesecih izvajali oziroma se še izvajajo v naši občini.

Odprtje cestnega odseka na Kleku

  Asfaltna površina na tem odseku je bila zelo slaba, na veliko 
mestih zakrpana in udrta, prav tako pa ni bilo urejenega 
odvodnjavanja meteornih voda. Odstraniti je bilo treba obstoječ 
asfalt in ga zamenjati z novim, urediti odvodnjavanje in uloviti vse 
podtalne vode ter jih speljati po kanalizaciji. Zamenjana pa je bila 
tudi dotrajana odbojna ograja na začetku odseka. Uredili smo 
približno 180 metrov trase; vrednost gradbenih del je bila 40.000 
EUR.

Odprtje Vrabčevega mostu in modernizacija lokalne ceste 
Čeče–Kal

  V sklopu modernizacije lokalne ceste Čeče–Kal smo 
modernizirali 300 metrov trase. Cesta je bila makadamska, 
odvodnjavanje pa ni bilo primerno urejeno. Podjetje VOC Celje, d. 
d., ki je dela izvedlo, je uredilo odvodnjavanje in prepust pod cesto, 
namestilo novo asfaltno prevleko ter leseno odbojno ograjo na delu 
prepusta pod cesto. Vrednost gradbenih del je bila 70.000 EUR.
  Star Vrabčev most je bilo treba zaradi dotrajanosti porušiti in 

Cestni odsek na Kleku sta odprla predsednica KS 
Klek Mateja Bivic in odgovorni vodja del podjetja 
AGM Nemec Avgust Kumar.

Trak ob odprtju mostu in modernizaciji ceste sta 
prerezala županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in 
predsednik KS Čeče Franjo Bizjak. 

zgraditi novega. Danes se lahko zazremo v most, ki ima novo 
konstrukcijo, dno in brežino. Na mostu sta bili na obeh straneh 
nameščeni nova odbojna ograja in asfaltna prevleka. Gradbena 
dela je izvedel UB Projekt, d. o. o. Celotna vrednost del je bila 
51.000 EUR. 

Odprtje nove električne polnilnice

  Trbovlje gredo v koraku s časom, se razvijajo in razmišljajo 
trajnostno, k temu pa poskušajo spodbuditi tudi občane. V ta 
namen smo v občini Trbovlje že pred leti postavili prvo polnilnico 
za električna vozila in tako želimo tudi nadaljevati. Prvo polnilnico, 
v kateri se lahko polnita dve vozili, smo leta 2012 postavili na 
parkirišču pred muzejem. Glede na to, da tudi število uporabnikov 
električnih vozil v Zasavju in Trbovljah počasi raste, smo v mesecu 
juniju odprli že drugo polnilnico za dve vozili, in sicer na parkirišču 
pri Občini Trbovlje. Nova električna polnilnica je ena izmed 
najsodobnejših na trgu in napolni avtomobil v približno eni uri in 
pol. V mesecu, ki prihaja, pa načrtujemo postavitev nove električne 
polnilnice pri Zdravstvenem domu v Trbovljah. 

Obnova državne ceste Zagorje–Bevško pri Mesečini
  Regionalna cesta poteka v nepregledni S-krivini, na območju 
katere sta bili neurejeni avtobusni postajališči na vozišču. Prav tako 
ni bilo urejenih čakališč, površin za pešce, neustrezne so bile javna 
razsvetljava in prometna signalizacija ter oprema. Voziščna 
konstrukcija je bila močno dotrajana, kar je bila posledica 
neustreznega spodnjega ustroja ceste. 
  V sklopu ureditve ceste sta bila zamenjana spodnji in zgornji 
ustroj ceste, izvedeni sta bili dve avtobusni postajališči, urejeni so bili 
ustrezni hodniki za pešce ter prehodi čez cestišče. Prav tako so bile 

Električno polnilnico na parkirišču pri Občini Trbovlje 
sta odprla županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in 
predsednik uprave podjetja Elektro Ljubljana, d. d., 
Andrej Ribič. 

Asfaltiranje ceste. 
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Pri obstoječi prometni ureditvi so bili najbolj ogroženi 
šoloobvezni otroci, ki so vstopali in izstopali na 
avtobus z neprimernih površin, prav tako pa je bilo 
prečkanje ceste nevarno, ker ni bilo označenih 
prehodov za pešce. Vse to je zdaj po prenovi urejeno.

Dela na odseku Lafarge Cement, d. o. o.–križišče 
Sušnik,

Prenovljena cesta.

Sprejem športnikov
  Pomlad in poletje nista prinesla samo sončnih žarkov, ampak 
tudi odlične izide trboveljskih športnikov. Veseli smo, da naši 
športniki na državni in tudi mednarodni ravni dosegajo zavidljive 
uspehe. Včasih si ne predstavljamo, koliko odrekanja in jeklene 
volje je potrebno, da se po letih treniranja trud poplača in nagradi z 
uspešnimi izidi. Ker je športnike za njihovo vztrajnost in odlične 
izide treba nagraditi, je županja na sprejemu športnikov čestitala 
Niki Barič, Damirju Grgiću, Urošu Stoklasu, Jaši Jovanu in Iztoku 
Deželaku, ki so že več let aktivni na področju športa in so v 
zadnjem obdobju dosegli odlične izide. Po sprejemu na občini smo 
jih popeljali tudi v malo manj uradno okolje, v katerem so se lahko 
svojih uspehov veselili skupaj s svojimi domačimi, razrezali pa so 
tudi torto, ki jo je gospod Roman Ledinek iz Planinskega doma na 
Kumu spekel in pripeljal v Trbovlje posebej za naše šampione. 

Komunalko tudi na Občini Trbovlje.

V javnih zavodih vas od zdaj 
spremlja Komunalko
  Občina Trbovlje je v začetku meseca septembra v sodelovanju z 
Javnim podjetjem Komunala Trbovlje in javnimi zavodi v vse javne 
zavode v občini namestila nalepke Komunalka, ki vas bo opozarjal 
na varčno ravnanje z neobnovljivimi viri. Komunalka boste tako 
lahko srečali v javnih zavodih, ko boste obiskali sanitarije, točili 
vodo, si obrisali roke s papirnato brisačko, ali pa preprosto takrat, ko 
boste želeli prižgati luč. Veliko lahko privarčujemo že sami z 
racionalnim obnašanjem in tako pripomoremo k smotrnejšemu 
ravnanju z naravo, zato upoštevajmo nasvete Komunalka in se 
skupaj trudimo ohranjati okolje.

Športnike so po končanem sprejemu pričakali 
domači in najbližji. Ob torti smo skupaj nazdravili 
vsem doseženim uspehom.

urejene javna razsvetljava, bankine in varnostne ograje. V sklopu 
ureditve regionalne ceste je bila na novo urejena tudi lokalna cesta 
Kalec–Bukovje–Bevško v dolžini cca 60 m.

Po več kot šestdesetih letih nova mestna vpadnica
  V začetku meseca julija so se začela dela na vpadnici. Obnova 
vpadnice poteka po segmentih oziroma odsekih, prenovo pa smo 
začeli z odsekom od Lafarge Cementa, d. o. o., do križišča Sušnik. 

Promet med prenovo poteka izmenično enosmerno. 
  Na odseku Lafarge Cement, d. o. o.–križišče Sušnik je 
porušena skoraj večina vozišča in hodnika za pešce, na tej površini 
pa je zamenjan in utrjen cestni zasip. Vzporedno se na trasi 
obnavljata javna razsvetljava in odvodnjavanje. Ob potoku 
Trboveljščica se skladno z napredovanjem del demontira ograja, 
obnavlja se krona zidu potoka, ograja pa je ponovno namešča 
nazaj na zid. Do konca meseca septembra izvajalec načrtuje, da bo 
traso končal z asfaltno prevleko.
  Dela so se konec meseca avgusta začela tudi na odseku 
Petrol–Lidl. Potekajo po enakem sistemu: rušita se obstoječe, 
dotrajano vozišče in pločnik, obnavljata pa se javna razsvetljava in 
odvodnjavanje. Ob potoku se obstoječa ograja odstranjuje, po 
obnovi krone zidu pa bo nameščena nova. Na delu te trase, ki je 
daljša, se bo obnovil tudi vodovod in skladno s potrebami 
upravljavcev dogradil del elektro- in telekomunikacijske 
infrastrukture. Do predvidoma 12. oktobra, bo asfaltiran odsek 
Petrol-Hofer, nato pa se bodo dela nadaljevala v smeri proti centru.
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Direktor Damjan Krajc, EUROBOX, d. o. o.

Prostori Tovarne 
pohištva Trbovlje (TPT) 
so našli novega 
lastnika
Proizvodno podjetje s 25-letno tradicijo, ki prvotno izhaja iz 
Cerknice, je v lanskem letu svoj proizvodni obrat odprlo tudi 
v Trbovljah. Pogovarjali smo se z direktorjem podjetja 
Damjanom Krajcem; zaupal nam je, kakšne načrte ima 
podjetje za prihodnost in kakšna je po njegovem mnenju 
podjetniška klima v naši dolini. 

Podjetje Eurobox je leta 2016 kupilo prostore nekdanje 
Tovarne pohištva Trbovlje v zgornjih Trbovljah. Vaše 
podjetje ima sicer sedež v Cerknici, področje dela pa je 
kartonaža. Zakaj ste se odločili, da boste del svoje 
dejavnosti širili v Trbovljah? 
  »Podjetje Eurobox ima od leta 2012 poslovno enoto v 
Trbovljah. Na vašem koncu se zdaj počutimo že malce domače. 
Začeli smo dejavnost in poseben program embalaže v manjših 
prostorih, ki so z leti postajali premajhni za vse ideje, ki jih želimo 
prenesti in uresničiti na vašem koncu. Pridobili smo nove 
programe embalaže za obstoječe kupce, zato smo potrebovali 
večje prostore. V poštev so prišle najbližje obstoječe lokacije, zato 
smo odkupili prostore nekdanjega TPT. Seveda so potrebni 
temeljite obnove, saj se leta propadanja poznajo na objektu, 
vendar pa menimo, da jih bomo kmalu napolnili z dodatno 
proizvodnjo.«

Kaj načrtujete na lokaciji nekdanjega TPT? Ali boste na tej 
lokaciji postavili del proizvodnje? 
 »Na lokacijo TPT-ja bomo prenesli del obstoječe proizvodnje, 
seveda pa bomo tja prenesli tudi vse nove programe in nove 
stroje. Naša proizvodnja temelji na izdelkih, ki so dosežek našega 

razvoja. Vsi izdelki so zasnovani za naše poslovne partnerje; 
skupaj z njimi in s svojim RR-oddelkom namreč letno naredimo 
več kot 400 inovativnih rešitev embalaže. Vse to vključuje tudi 
postavitve novih strojev in dodatna delovna mesta.« 

Vaše področje dela je kartonaža. Ali bi nam lahko nekoliko 
podrobneje opisali, kaj pravzaprav proizvajate in s kom vse 
sodelujete? 
 »Kartonažna dejavnost je le ena izmed dejavnosti, ki jih naša 
grupacija predstavlja. Proizvajamo vse vrste embalaž: od 
klasičnih transportnih škatel pa vse do specialnih proizvodov, ki 
so namenjeni zaščiti izdelkov. Proizvajamo embalažo za pice, 
satovja za steklenice, luksuzno embalažo, ki je bila predstavljena 
na sejmu LuxePack v Monacu. Proizvajamo kartonske palete, 
zaboje za jabolka, embalažo za mleko, PP-embalažo za Nissan in 
luksuzno embalažo za steklenice. Naši kupci: 20 % proizvodih 
podjetij v Sloveniji in veliko zelo znanih blagovnih znamk iz 
tujine. Vsako leto se najde več kupcev, ki želijo sodelovati z nami. 
In na to smo ponosni.«

Kako kot podjetje, ki deluje pretežno zunaj Zasavja, gledate 
na podjetniško klimo v Trbovljah? 
  »V Trbovljah je dobra podjetniška klima. Zadnje čase sem 
pogosteje prisoten na vašem koncu. Spoznal sem že veliko 
podjetnih, uspešnih in zanimivih ljudi. Imate veliko inovativnih 
idej, idejno sposobne mlade ljudi in velik posluh za njihove 
proizvode. To je vse dobra osnova za uspešno prihodnost v 
podjetništvu. Če komu manjka poguma za uresničitev 
podjetniških idej, naj mu bomo za zgled. Upajte si, bodite 
natančni in zavzeti za delo, pa boste uspeli.« 

Kako ocenjujete sodelovanje z lokalno skupnostjo? Kaj je po 
vašem mnenju naloga lokalne skupnosti na področju 
podjetij? 
  »Z lokalno skupnostjo sodelujemo malo. Pravzaprav do zdaj 
niti nismo imeli kakšnih posebnih idej, ki bi nas bolj povezovale. 
V zadnjem času pa sem z veseljem ugotovil, da je vaša županja 
podjetništvu naklonjena. Mogoče smo tisti »zunajzasavski« manj 
prisotni na določenih delavnicah/posvetih, vendar pa se čedalje 
večkrat spomnite tudi na nas. To mi je všeč; to je namreč pot do 
tega, da podjetja (s sedežem drugje) bolje spoznavajo lokalno 
skupnost; le tako lahko z njo tudi bolje sodelujejo. Sem pa vesel, 
da dajemo delo ljudem iz vašega konca. V PE Trbovlje imamo 
zaposlene sposobne, delovne in pozitivne ljudi. Ponosen sem, da 
so že leta del našega podjetja.«

Število zaposlenih?
  »V skupini Eurobox je trenutno zaposlenih 111 ljudi. Večina 
izmed njih ima zaposlitev za nedoločen čas. Res je, da že leta 
intenzivno povečujemo obseg dela in tudi obseg zaposlovanja. Še 
vedno poznam imena vseh zaposlenih, tj. zaradi odnosa, ki ga 
želim ohraniti. Zrasli smo iz družinskega podjetja, z le nekaj 
zaposlenimi. Klima v podjetju je bila vedno dobra, tega ne želim 
spreminjati, ne glede na našo velikost. Vsak, še tako majhen korak 
pa pripomore k temu, da se naši zaposleni dobro počutijo, 
postanejo pripadni podjetju. To mi je vedno v veselje, ko vidim, 
da radi povedo, kje delajo.«

»Bodite iskreni, ne pišite pravljic v 
zaposlitvenih prošnjah. Delodajalci raje 
vidimo, da pokažete več, kot ste zapisali. 
Bodite tudi iskreni do sebe, kakšno delo bi 
radi opravljali.« 
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Kaj bi svetovali vsem tistim, ki trenutno iščejo zaposlitev? 
  »Bodite iskreni, ne pišite pravljic v zaposlitvenih prošnjah. 
Delodajalci raje vidimo, da pokažete več, kot ste zapisali. Bodite 
tudi iskreni do sebe, kakšno delo bi radi opravljali. Delo v 
proizvodnji ima svoje specifike, ki pa se jih lahko priučite. Seveda 
je čedalje manj ročnega dela in čedalje več (tudi računalniško) 
podprtih strojev; zato se spreminja tudi delo v proizvodnji. 
Predvsem pa ne obupajte. Ne hodite od vrat do vrat, ne pošiljajte 
prošenj kar na vsako delovno mesto in v vsako podjetje. Najdite 
delo, ki vam bo všeč; v prošnji navedite natančne razloge, zakaj ste 
za to delovno mesto primerni. Pa vztrajajte, delodajalci malce z 
rezervo gledamo na kandidate, ki imajo pestro izbiro delovnih 
mest v kratkem obdobju.« 

Katere kadre boste potrebovali v prihodnje? 
  »Potrebovali bomo kadre za delo v proizvodnji, prav tako pa 
kadre, ki so sposobni razviti samostojnost in postati vodilni 
delavec na stroju. Za naše kadre že dolgo ni več šol, zato jih 
izobražujemo sami, prek delovnega procesa. Potrebovali bomo 
kadre za spremljanje kakovosti izdelkov in materialov, 
potrebovali bomo kadre za okrepitev našega 'design' oddelka. Ko 

najdemo potencialni kader, ga vedno z veseljem sprejmemo, 
priučimo in dodatno izobrazimo. Pri nas se vsak lahko še česa 
nauči pa tudi mi vsi skupaj se z vsakim uspešnim zaposlenim česa 
novega naučimo. V našem podjetju se izobražujemo vsi, tudi 
vodilni kadri znamo sprejeti pametne nasvete podrejenih.« 

Kakšne načrte imate za prihodnje na lokaciji v Trbovljah in 
ali boste tudi zaposlovali?
  »Že od leta 2016 povečujemo število zaposlenih v PE 
Trbovlje. V letošnjem letu bomo zaposlili 5 ljudi, prav tako v letu 
2018. Za naprej natančni načrti še niso znani, vsekakor pa bomo 
delali na povečanju kapacitet v PE Trbovlje, zato smo tudi kupili 
večje prostore. Čas je, da po letih samevanja ponovno zaživijo. 
Naš cilj vsekakor ostaja jasen: v Trbovljah želimo imeti 
samostojno lokacijo s posebnimi programi kartonske embalaže.«

»Upajte si, bodite natančni in zavzeti za 
delo, pa boste uspeli.« 

KALMER, d. o. o., 
direktor Borut Hodej
Podjetje Kalmer, d. o. o., je še ena izmed uspešnih zgodb 
trboveljskega podjetništva. Z nami je že vse od leta 1989, 
direktor Borut Hodej pa nam je zaupal, kakšni so bili začetki 
podjetja. Pogovarjali smo se tudi o dosežkih, pomembnih za 
podjetje, ter o načrtih in viziji. 

Osnovna dejavnost podjetja je tako imenovani vzdrževalni 
inženiring oziroma napovedovanje obratovalnega stanja 
strojev z metodo merjenja in analize mehanskih vibracij. 
Kako bi poenostavljeno povedali, s čim se vaše podjetje 
ukvarja? 
  »Osnovna dejavnost podjetja Kalmer, d. o. o., je bila izvajanje 
meritev mehanskih vibracij in balansiranj rotirajočih elementov. Z 
metodo mehanskih vibracij ugotavljamo dejansko stanje 
posameznega stroja oziroma analiziramo njegovo stanje. Kot 
zanimivost lahko povem, da je podjetje prve posle dobilo v 
Tovarni sladkorja Ormož. Proizvodnja sladkorja je na letni ravni 
trajala od dva do tri mesece, zato se v tem času ni smela ustaviti. 
Podjetje Kalmer je v tovarni sladkorja opravljalo meritve na 
začetku in koncu, tik pred zaustavitvijo proizvodnje, in podalo 
poročila, na osnovi katerih so potem v tovarni sladkorja vedeli, kaj 

in kako vzdrževati ter kaj zamenjati oziroma popraviti. Poleg 
meritev mehanskih vibracij in balansiranj izvajamo tudi tako 
imenovani vzdrževalni inženiring. Pri naprednejših analizah stanj 
strojev uporabljamo pri delu tudi merilno opremo trboveljskega 
podjetja Dewesoft. Naša dejavnost obsega tudi specifične meritve 
posameznih strojnih komponent, na primer v papirniški industriji, 
ter dinamične meritve elektromotorjev, s katerimi se v slovenskem 
prostoru pojavljamo kot eden redkih ponudnikov, ki se s to zadevo 
ukvarja profesionalno.« 

V kateri industriji je največ povpraševanja po vaših storitvah? 
Ali sodelujete tudi s podjetji iz lokalnega okolja? 
  »V glavnem sodelujemo s proizvodnimi podjetji na različnih 
področjih in iz različnih industrij.   Podjetje je bilo zasnovano z 
idejo, da bi 30 % prihodkov ustvarili v Zasavju. Od leta 1994 smo 
lokalno največ sodelovali z Lafarge Cementom, d. o. o., RTH-jem 
in s TET-om, seveda tudi s Steklarno Hrastnik in Kemično 
tovarno Hrastnik. Trenutno še sodelujemo s Steklarno Hrastnik, 
vendar v manjšem obsegu. Glavnino našega posla predstavljajo 
podjetja zunaj Zasavja, po celotni Sloveniji. Podjetje največ 
sodeluje s Slovensko industrijo jekla (Acroni Jesenice, Metal Ravne 
na Koroškem), z Nuklearno elektrarno Krško, s Tovarno papirja 
Goričane, Tovarno papirja v Vevčah, Količevo Kartonom, 
Termoelektrarno Toplarno Ljubljana, Termoelektrarno 
Brestanica, Cinkarno Celje, z Luko Koper itn. Bolj ali manj 
pokrivamo vso Slovenijo, izhodiščni položaj v Trbovljah pa je 
odličen. Kamor koli je treba iti, smo v dveh urah na cilju.« 

Začetki podjetja segajo še v obdobje pred osamosvojitvijo 
Slovenije. Pravijo, da je vsak začetek težek. Kako pa je bilo v 
vašem primeru?
  »Že med študijem sem sodeloval s podjetjem Kalmer, d. o. o., 

 »Če ni velikih podjetij, tudi majhnih ni. 
Majhna podjetja ne morejo reševati 
situacije v regiji oziroma državi.«

»Ko odidemo, bo vibriralo le tisto, kar boste 
sami želeli.« 
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po končanem študiju pa sem se zaposlil v drugem podjetju in 
pozneje kot tehnološki presežek službo izgubil. V podjetju sem 
začel delati leta 1994, od leta 2001 pa sem direktor podjetja. Kot 
eden izmed zaposlenih nisem neposredno sodeloval pri odločanju 
v podjetju, saj so takratni direktor in lastniki podjetja odločali o 
njegovi strategiji, vem pa, da je bil začetek leta 1989 zelo težek. Vse 
storitve, ki ji je podjetje ponujalo, so bile novost na trgu, zato so bili 
ljudje glede storitev malo skeptični. Prav tako je na situacijo na trgu 
negativno vplival razpad nekdanje države. Pozneje, ko sem 
vodenje podjetja prevzel sam, sem ugotovil, da je v tem poslu 
ogromno odrekanja. Na eni strani je treba slediti naročniku, na 
drugi strani je država in na tretji strani zasebno življenje, zato sem 
moral poiskati ravnotežje med vsemi tremi stranmi. Skozi vsa leta 
so bile seveda potrebne tudi investicije v opremo, kadre, v 
prostore.« 

Zavidljivih 27 let podjetništva je gotovo prineslo ogromno 
izkušenj, poznanstev in uspešnih poslov. Na kateri dosežek 
ste najponosnejši?
  »Dosežkov je več, kot podjetje pa smo lahko ponosni na to, da 
zaposlujemo 10 Zasavcev. Največji dosežek je, da podjetje 
nikomur ne dolguje ničesar: ne lastnikom, ne državi, ne 
zaposlenim. Leta 2000 smo odkupili zemljišče v Obrtno-
industrijski coni Nasipi in do leta 2004 končali investicijo 
poslovno-proizvodnega objekta. Kot velik dosežek si štejemo tudi 
vsakoletni podpis pogodbe z Nuklearno elektrarno Krško za 
izvajanje meritev mehanskih vibracij in balansiranja.«

Kateri izziv je bil za vas kot podjetnika do zdaj najtežji? S 
katerim nasvetom bi »oborožili« tiste, ki se podajajo na 
podjetniško pot?
  »Najtežjih izzivov ni, so samo vsakodnevni izzivi, ki jih rešuješ 
sproti. Sem zelo pozitiven človek. Če ne gledaš na življenje 
pozitivno, z ogromno energije, se težko lotiš podjetništva. Ko se 
zjutraj zbudim, pomislim, da mi je vsak dan podarjen. Tako gledam 
tudi na življenje. Finančna kriza je bila za nas huda preizkušnja. 
Takrat smo zaposlovali osem ljudi, to je osem družin, torej okoli 
trideset ljudi, ki jim je bilo treba zagotoviti prihodke, zaposlene pa 
pošteno plačati za korektno opravljeno delo. Prvo in edino vodilo 
nam je zadovoljstvo zaposlenih, seveda v mejah normale. Kalmer 
nisem samo jaz ali lastniki podjetja, to je tim ljudi. To je ta dodana 
vrednost. Tistim, ki se podajajo na podjetniško pot, želim veliko 

»Kalmer nisem samo jaz ali lastniki 
podjetja, ampak tim ljudi. To je ta dodana 
vrednost.«

sreče in pošten odnos do okolice, zaposlenih ter do bližnjih. V 
podjetništvu je ogromno odrekanja. Vsak začetek je zelo težek, 
zato sta potrebna pozitivna energija in pozitivno razmišljanje. 
Lahko je slabo, ampak lahko bi bilo še slabše. Velja tudi nasprotno, 
da je lahko dobro in je seveda lahko tudi boljše. Treba je poskušati. 
Je pa eno dejstvo. Če ni velikih podjetij, tudi majhnih ni. Majhna 
podjetja ne morejo reševati situacije v državi, regiji.« 

Trenutno zaposlujete 10 strokovnjakov oziroma inženirjev. 
Boste v bližnji prihodnosti potrebovali še kakšne kadre? Kaj 
vam je pri zaposlenih v podjetju najpomembneje? 
  »Pri nas je vse povezano s poslom. Trenutno so obeti zelo 
dobri, nekaj letnih pogodb za naslednje leto je že podpisanih. 
Menim, da imamo za tovrstno dejavnost v okolju, v katerem jo 
izvajamo, optimalno število zaposlenih. Je pa seveda tu tudi 
naravna selekcija. Včasih je bil prenos znanja od starejše k mlajši 
generaciji nekaj povsem običajnega. Eden izmed zaposlenih bo 
čez nekaj let odšel v pokoj, zato že štipendiramo mladega študenta 
strojništva, ki se bo po končanem šolanju priključil kolektivu in se 
od dve do tri leta učil ter pridobival izkušnje in znanje za nadaljnje 
samostojno delo v podjetju. Pri zaposlenih se mi zdijo 
najpomembnejše lastnosti korektnost, poštenost, pozitivno 
razmišljanje in delovne navade.«

Kakšni pa so vaši načrti? Kakšni viziji sledi podjetje?
  »V prihodnosti želimo biti še naprej stabilen partner v okolju in 
tudi do naših naročnikov ter imeti do njih pošten in korekten 
odnos. Vizija podjetja je postavljena, nekih izzivov v dobesednem 
pomenu pa si ne postavljamo. Vsak dan je sam po sebi velik izziv. 
Na vsak dan je treba gledati, kot da ti je podarjen. Pomembno se mi 
zdi, da sem vsakodnevno, ne glede na to, da sem direktor in 
solastnik podjetja, na terenu, pri naših naročnikih. Po vseh teh letih 
še vedno vsako jutro sedem v avtomobil in sem prisoten pri 
naročnikih, na trgu, saj narava posla ne omogoča, da bi probleme 
rešili prek interneta in sodobnih elektronskih sistemov.« 

Na mladih svet stoji
Ko hodiš po naši Sloveniji, nemalokrat naletiš na ljudi, ki ti 
ob odgovoru, da živiš v Trbovljah, odgovorijo: »O, a pri vas 
notri v kotlini tudi kdaj sonce posije? Ali sploh lahko kje 
dobite službo? Tam se nič ne dogaja! Vi pa res nimate 
nobene prihodnosti! Ali imate sploh še kakšno firmo?« 
Nemalokrat le primeš za glavo in z veseljem poveš, da se tudi 
Zasavje razvija, da iz ljudi vsak dan bolj veje optimizem, da 
imamo odlične vrtce, šole, lepo in daleč poznano bolnišnico, 
hostel, trgovine, mlado in uspešno županjo ter še bi lahko 
naštevala. Ne smem pa pozabiti številnih lokalov, v katerih se 
mladi zbirajo, in nemalokrat se prav tam začnejo plesti 
uspešne zgodbe. Tako sem tudi sama prav tam spoznala 
mlado podjetnico Katjo Vresk. Z brskanjem po internetu za 
novonastalimi podjetji v Trbovljah pa sem naletela na 
mladega in nadvse zagnanega mladeniča Gregorja 
Medveška, ki pa je svojo podjetniško pot začel pred komaj 
dvema mesecema.

  Katja, sicer Domžalčanka, a s srcem Trboveljčanka se je kot 

umetniška duša spustila v študij likovne pedagogike. Po končanem 
študiju in med iskanjem prve zaposlitve je izvedela za štipendiran 
študij v Angliji in se tako vpisala na University of  Portsmouth, kjer 
je študirala grafično oblikovanje s poudarkom na podjetništvu. Ta 
svet jo je popolnoma prevzel; spoznala je podjetniški svet, njegovo 
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kulturo, mreženje in si že v prvih letih študija pridobila prve 
stranke. Kljub zelo obetavnim začetkom v tujini jo je ljubezen 
pripeljala nazaj v Slovenijo, v Trbovlje. Po uspešno opravljeni 
diplomi ter s polnim zagonom in pozitivnim pristopom je začela 
svojo podjetništvo pot. Kar hitro je spoznala, da če je v Angliji 
veljala za pozorno, premišljeno, strokovno in vztrajno, so jo 
Slovenci najprej ocenili kot plaho, sramežljivo in trmasto. Ta 
drugačna mentaliteta pri nas ji je kar hitro dala vedeti, da bo 
pridobivanje strank potekalo bistveno počasneje, kot je to potekalo 
v Angliji. Angleži po naravi sicer veljajo za zelo zaprte in 
potrebujejo veliko časa, da sklenejo prijateljstva, a so poslovno zelo 

odprti ter precej hitreje v tebi vidijo priložnost in potencial, ki ga 
njihovo podjetje potrebuje. Najprej je podjetje registrirala v 
Ljubljani, ampak kmalu je po naključju izvedela za trboveljski 
podjetniški pospeševalnik ter tam ustvarila svojo dejansko in 
virtualno pisarno. Trenutno se ukvarja z načrtovanjem in 
oblikovanjem brandov (blagovnih znamk) ter oblikovanjem 
marketinških publikacij za mikro- in majhna podjetja. Katja je o 
svojih uspehih in prihodkih zadržana, vendar pravi, da ima zase, 
tudi glede financ, visoka pričakovanja. 
  Zanimiva pa je tudi zgodba mladega Gregorja Medveška. Je 
zelo skromen in prijeten mladenič, ki si nikoli v življenju ni 
predstavljal, da bi sploh kdaj imel svoje podjetje. Kot diplomant 
zgodovine je poslal nešteto prošenj za delo in se med tem časom, 
ko je bil prijavljen na zavodu za zaposlovanje, vključeval v številne 
delavnice, tečaje, projekte. V MC Trbovlje se je spoznal s 
projektom Ključ in ena izmed teh delavnic, ki jih sam projekt 
ponuja, je bila tudi izdelava spletnih strani in osnove informatike. 
Gregorja, ki je sicer v stiku z računalniki že od mladih let, je 
izdelava spletnih strani tako navdušila, da se je odločil v tej smeri 
poiskati še dodatna znanja. Kmalu za tem se je prijavil tudi v 
program Podjetno v svet podjetništva, ki ga vodi Regionalna 
razvojna agencija Zasavje. Tam je predstavil svojo idejo in bil tudi 
sprejet. Program mu je poleg osnov v podjetništvu (marketing, 
trženje, finance …) in prve zaposlitve omogočil tudi pridobivanja 
novih stikov in odprtje popoldanskega s. p-ja. Že po mesecu dni od 
odprtja se lahko pohvali s prvimi zadovoljnimi strankami in z 
dobrimi prihodki, vseskozi pa potekajo nova in nova dogovarjanja, 
virtualni in osebni stiki ter dogovori za nove posle. Čeprav je, kot 
sam pravi, v »testnem obdobju«, se nikakor ne boji prihodnosti. 
Ponosen je na svojo spletno stran www.gregormedvesek.com in na 
svoj pogum, da je kljub popolnoma drugi izobrazbi upal stopiti 
korak v drugo, pravo smer.

Anja Čop Lipar 
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Preverite, ali ste sploh 
vpisani v zemljiški knjigi kot 
lastnik svoje nepremičnine
Na Občini Trbovlje pri vsakodnevnem poslovanju opažamo, 
da se veliko občanov in občank ne zaveda pomembnosti 
vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško 
knjigo. Zaznali smo, da se večina, ki nima urejene lastnine v 
zemljiški knjigi, tega sploh ne zaveda, dokler ne naleti na 
določen prelomni dogodek, npr. dedovanje, prodaja 
nepremičnine, ob katerem se to ugotovi in izkaže kot težava. 
Z vsakim letom, ko je vaš nakup nepremičnine bolj oddaljen, 
je težje za »nazaj« urejati pravne zadeve, saj se velikokrat 
kakšni dokumenti izgubijo, zato preverite, ali imate stanje 
urejeno.

  Vknjižena lastninska pravica v zemljiškoknjižni evidenci ima 
več prednosti: lažja prodaja nepremičnine, preprostejša pridobitev 
hipotekarnega kredita, preprostejši postopek dedovanja itn. 
Čeprav je postopek vknjižbe sorazmerno preprost in poceni, še 
vedno prepogosto naletimo na neusklajeno evidenco v zemljiški 
knjigi z dejanskim stanjem, predvsem na stanovanjih v 
večstanovanjskih stavbah. Največkrat je kot lastnik vknjižen 
nekdanji lastnik nepremičnine ali Občina Trbovlje, kar pa je v 
večini posledica tega, da se je ob vzpostavitvi etažne lastnine 
Občina Trbovlje kot lastnik zemljišča pod večstanovanjsko stavbo 
vknjižila kot lastnik vseh njenih posameznih delov ali posledica 
nekdanjega političnega sistema – družbene lastnine.
  Enako težavo opažamo pri spremembi stalnega prebivališča, 
ko lastnik nepremičnine ne javi spremembe stalnega prebivališča 
na Zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižna evidenca namreč nima 
neposredne povezave z registrom stalnega prebivalstva, zato je 
treba vsako spremembo posebej javiti na Zemljiško knjigo.

Kako lahko preverite, če ste vknjiženi v zemljiški knjigi pri 
svoji nepremičnini?
  Prvi korak pri uskladitvi zemljiškoknjižne evidence z dejanskim 
stanjem je preverba lastništva nepremičnine v zemljiški knjigi. To 
lahko stori vsak posameznik – lastnik nepremičnine sam, in sicer 
tako, da se registrira na spletni strani www.evlozisce.sodisce.si. Ob 
tem je treba vpisati št. in naziv katastrske občine (npr. 1871 – 
Trbovlje) ter številko parcele oz. št. stavbe in stanovanja/posa-
meznega dela. Nevešči uporabe interneta lahko lastništvo preverijo 
tudi na Zemljiški knjigi na Okrajnem sodišču v Trbovljah, in sicer v 
času uradnih ur.
  Ob ugotovitvi, da je kot lastnik vknjižen nekdanji lastnik oz. 
pravni prednik, tisti, od katerega je zdajšnji lastnik nepremičnino 
odkupil/podedoval/prejel v dar, boste za vknjižbo lastninske 
pravice v zemljiško knjigo potrebovali overjeno kupoprodaj-
no/darilno pogodbo ali pravnomočen sklep o dedovanju. 

Kaj storiti, če je pri moji nepremičnini vknjižena občina?
  Če je kot lastnik vknjižena Občina Trbovlje ali splošno ljudsko 
premoženje itn. (lahko tudi Spekter, d. o. o.), pa vam svetujemo, da 
se zglasite na Občini Trbovlje (na Spektru, d. o. o.) in podate vlogo 
za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim. Vlogi priložite 
dokazilo o lastništvu nepremičnine, npr. kupoprodajno/darilno 
pogodbo, sklep o dedovanju. Naslednji korak je priprava pogodbe o 
pripoznavi lastninske pravice ali pogodbe o uskladitvi 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, kar pripravi Občina Trbovlje 
(Spektra, d. o. o.), ter podpis oz. sklenitev pogodbe. Na Občini 
Trbovlje vam, če je občina vknjižena kot lastnica vaše nepremičnine, 
pogodbo pripravimo brezplačno. Če je kot lastnik vaše 

nepremičnine vknjižena tretja oseba, pa lahko v dogovoru s to 
osebo pogodbo pripravite sami ali pa vam ob plačilu pripravi notar 
ali odvetnik.

Kam nato posredovati sklenjeno pogodbo?
  Sklenjena pogodba se posreduje v potrditev na pristojni 
Finančni urad RS. Davek na promet nepremičnin se v tem primeru 
ne odmeri, saj ni opravljen promet z nepremičnino, ampak se samo 
usklajuje zemljiškoknjižno stanje z dejanskim, kar pristojni 
Finančni urad RS na pogodbi potrdi. Lahko se zgodi, da bo davek 
na promet nepremičnin v višini 2 % od vrednosti nepremičnine 
odmerjen, če ni bil odmerjen in plačan takrat, ko je bil dejansko 
opravljen promet s predmetno nepremično.
  Ko imate v rokah pogodbo, ki jo je potrdil pristojni Finančni 
urad RS, je treba pogodbo oz. podpis stranke, ki vam pripoznava 
lastninsko pravico na nepremičnini, notarsko overiti. Strošek 
notarske overitve podpisa na pogodbi je odvisen od vrednosti 
nepremičnine, ki je predmet pogodbe, npr. strošek overitve 
podpisa na pogodbi, katere nepremičnina je vredna 30.000,00 
EUR, je cca 20 EUR.
  Overjena pogodba je podlaga za vknjižbo lastninske pravice 
dejanskega lastnika v zemljiško knjigo. Predlog za vknjižbo 
lastninske pravice v zemljiško knjigo lahko vložite posredno prek 
notarske pisarne ali neposredno na Zemljiški knjigi na Okrajnem 
sodišču v Trbovljah. Strošek je prav tako odvisen od vrednosti 
nepremičnine, ki je predmet pogodbe.
  Dober gospodar je tisti, ki skrbi za svojo lastnino, kamor sodi 
tudi urejenost podatkov o nepremičnini v uradnih evidencah. 
Treba se je zavedati, da lastnina ne daje samo pravic, ampak tudi 
določene obveznosti. Da bi se izognili neprijetnostim, ki se vam 
lahko zgodijo kot posledica neurejenega lastniškega stanja v 
zemljiški knjigi, vam predlagamo, da kot dober gospodar lastništvo 
v zemljiški knjigi preverite in po potrebi tudi uredite.

Za vas smo pripravili navodila, kako na preprost 
način in po korakih uredite zemljiškoknjižno stanje na 
svoji nepremičnini. Žal je še vedno ogromno ljudi, ki 
so prepričani, da so vknjiženi na nepremičnini, ki so 
jo kupili, a žal to ni tako. Zato preverite, ali ste tudi v 
zemljiški knjigi dejansko vknjiženi kot lastnik kupljene 
nepremičnine. 

Da bi se izognili neprijetnostim, ki se vam lahko 
zgodijo kot posledica neurejenega lastniškega 
stanja v zemljiški knjigi, vam predlagamo, da kot 
dober gospodar lastništvo v zemljiški knjigi preverite 
in po potrebi tudi uredite. Vsako leto, ki je bolj 
oddaljeno od nakupa nepremičnine, lahko za vas 
p reds tav l ja  i zgubo dokumentov  in  tež je 
dokazovanje lastništva oz. vašega nakupa.



14 okolje in prostor

Stavbe kulturne dediščine – 
kako v obnovo?
V eni izmed prejšnjih številk časopisa smo vas že seznanili s 
podrobnimi pogoji glede obnove oziroma rekonstrukcije 
stavb, zaščitenih kot kulturna dediščina. Predvsem imamo 
tu rudarske kolonije, ki so specifične za stara rudarska 
naselja, kot so tudi Trbovlje. V takratnem prispevku smo 
omenili, da z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, 
Območna enota Celje, sodelujemo pri izdelavi smernic glede 
barve fasad in stavbnega pohištva na stavbah v zaščitenih 
kolonijah. Barva fasad vseh stavb ene kolonije mora biti 
poenotena. Podobno je pri zamenjavi oken ali vrat oziroma 
drugega stavbnega pohištva treba upoštevati prvotno 
zunanjost stavb, materiala in barv. Zato je občina pridobila 
informacije za stavbe v Kurji vasi z namenom, da bodo od 
danes naprej občani pri prenovah, ki se jih bodo lotevali v 
svojih stanovanjih pri menjavi oken, vrat, fasade, upoštevali 
predpisane barve, materiale. Da pa zaščita kulturne 
dediščine ne bi predstavljala bremena za stanovalce, občina 
pripravlja pravilnik, na podlagi katerega bi lahko v letu 2018 
sofinancirala takšne prenove.

  Tudi v tokratnem prispevku želimo poudariti, da je za vse 
posege na objektih, ki so varovani kot kulturna dediščina, treba 
pridobiti pogoje in soglasja pristojnega organa za varovanje 
kulturne dediščine. To je, kot že omenjeno, Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 
3000 Celje. Vlogo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev 
lahko dobite na naslednji spletni strani Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine www.zvkds.si. Vlogo izpolnite, pošljite na 
njihov naslov, oni pa vam bodo posredovali informacije o tem, 
kakšna je predpisana barva fasade, oken in podobno za vašo hišo. 
Če živite v večstanovanjski zgradbi, to v vašem imenu stori 
upravnik stavbe.

Naredili smo sondažo  v Kurji vasi
  Zato, da bi občanom čim bolj pomagali in jim stopili naproti 
pri odločanju o barvah fasad in stavbnega pohištva, trenutno 
sodelujemo z zavodom pri določanju barv fasad in stavbnega 
pohištva za kolonijo na Keršičevi cesti (Kurjo vas). V tem času je 
zavod izvedel sondiranje (preiskava na sami stavbi, v okviru 
katere se poišče prvotni sloj in barvo fasade) fasad  v Kurji vasi. 
Tako smo pridobili podatke o originalni barvi iz časov, ko je bila 
kolonija zgrajena. Pomembno je omeniti, da se takšno sondiranje 
izvede tik pod zaključkom fasade (pod strešino), saj so tam barve 
najbolj ohranjene. Barva, ki je nam, opazovalcem, najbolj vidna je 
namreč zaradi vplivov vremena in onesnaževanja, precej 
spremenjena.  
  Na videz tega smo za lažjo predstavo pripravili vizualizacijo – 
videz ureditve posameznih hiš oziroma celotne kolonije.

Kurja vas

  Kljub tem priporočilom oziroma smernicam, ki jih navajamo, 
pa morajo lastniki stavb oziroma upravniki pred obnovo stavb na 
ZVKD poslati vlogo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev. 
V njih jim bo zavod podrobno predpisal vse pogoje, ki jih bodo 
morali pri obnovi upoštevati.

Švabska kolonija na Savinjski cesti
  Trenutno smo se torej podrobneje lotili ugotavljanja 
prvotnega stanja Kurje vasi z namenom, da bi spodbudili ljudi k 
enotni prenovi. Kot velik potencial za uspešno celovito prenovo 
pa naj omenimo tudi »Švabsko kolonijo« na Savinjski cesti. Ta za 
zdaj še ni spremenjena zaradi »solo« akcij rekonstrukcije oziroma 
obnove. Fasada je še prvotna. V tej koloniji bi bilo zato pred 
kakršno koli prenovo nujno poenotiti barvo fasad in stavbnega 
pohištva (oken, vrat). O vseh pomembnih informacijah glede 
poenotenih obnov bodo obveščeni tudi upravniki zgradb.

V letu 1886 so pozidali 30 dvostanovanjskih hišic, 
pozneje so jih preuredili v enostanovanjske. 
Službeno so naselbino označevali kot Fani kolonijo, 
vendar se je udomačil izraz Kurja vas. Prejšnji naziv je 
prišel na dve višje ležeči hiši, ki sta bili zgrajeni leta 
1890.

Barva fasade fasada RAL 7047, podzidek RAL 7042

Barva in material 
stavbnega pohištva 
(oken, vrat)

les, rjave barve – odtenek bo 
določil ZVKD ob menjavi stavbnega 
pohištva

Velikost, oblika oken prilagaja se trenutni situaciji – velikost 
bo določil ZVKD ob menjavi 
stavbnega pohištva

Senčila prilagaja se jih trenutni situaciji (kasete 
za rolete nad okni morajo biti 
montirane nevpadljivo) 

Material in barva 
strešne kritine

opečna kritina v opečni barvi

Material žlebov cinkotit (ne baker)

Snegobrani dovoljeni

Na Občini Trbovlje bomo na predlog zavoda 
pristopili k ohranjanju objektov celostno in sicer z 
izvedbo elaborata oziroma študije.

Pripravljen je tudi Pravilnik o sofinanciranju obnove 
fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, 
varovanih kot kulturna dediščina, v občini Trbovlje, ki 
bo v sprejetje predlagan občinskemu svetu na 
novembrski seji. Izračuni so pokazali, da predpisane 
barve fasad, materiali oken in vrat ter drugih stvari 
niso bistveno dražji od preostalih materialov, ki jih 
ljudje radi vgrajujejo v stanovanja ali hiše.
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Občina želi sofinancirati obnove v zaščitenih kolonijah
  Zavedamo se, da ne moremo zahtevati od lastnikov objektov 
v kolonijah (sploh od tistih, ki so v kratkem obnavljali fasado, 
menjali streho ali stavbno pohištvo), da bi se takoj lotili obnove 
hiš po novih smernicah iz elaborata. Obnova bi potekala 
postopoma – ko se bo lastnik odločil za obnovo (lahko tudi čez 
deset let), bo moral upoštevati pravila in smernice, ki veljajo za 
zaščitene objekte. 
  Že vnaprej pa prosimo za razumevanje in sodelovanje 
lastnikov stavb v kolonijah v času zbiranja podatkov za pripravo 
elaborata, saj bomo nekaj dela morali opraviti tudi na terenu. Še 
enkrat poudarjamo, da se od lastnikov ne pričakuje, da bodo šli v 
prenovo »čez noč«.
  Ker želimo, da bi se stanovalci stavb, razglašenih za kulturno 
dediščino, zavedali pomena tega in primerno temu skrbeli za 
stavbe, pripravljamo na občini tudi Pravilnik o sofinanciranju 
obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, 
varovanih kot kulturna dediščina, v občini Trbovlje. V pravilniku 
bodo določeni pogoji, merila, upravičenci za sodelovanje na 
razpisu za dodelitev subvencij za namene obnove stavb. Sredstva 

za obnovo bodo na voljo v letu 2018, za njihovo črpanje pa bo 
objavljen javni razpis. Na razpisu bodo lahko sodelovali občani, ki 
so lastniki stavb, razglašenih za kulturno dediščino. Za uspešno 
kandidiranje na razpisu pa bo seveda potrebno izpolnjevati 
določene pogoje. Ko bodo sredstva počrpana, do njih ne bo več 
mogoče dostopati zato bo veljalo pravilo »kdor prej pride, prej 
dobi« oziroma do porabe sredstev. Več podrobnosti bomo 
sporočili po sprejemu pravilnika, ki bo dan v obravnavo na 
novembrsko  sejo občinskega sveta občine in njegovi objavi.

Primer neprimernega prizidka.

Primer nepravilnega fasadnega podzidka.

Od lastnikov se ne pričakuje, da bodo šli v prenovo 
»čez noč«, ampak da bi pri vsaki prenovi, ki jo bodo 
v prihodnje naredili na objektu ali v stanovanju, 
upoštevali predpisane smernice. Le tako bodo 
kolonije postopoma dobile enoten videz, kakovost 
in privlačnost prebivanja bosta bistveno višji, hkrati 
pa si občina prizadeva, da bi takšna dela v letu 
2018 sofinancirala.

Primer nepravilne uporabe materijalov za izdelavo
stavbnega pohištva.

Primer neprimernega nadstreška.

Prikaz kako bi Keršičeva cesta morala izgedati, če bi 
ob prenovi vsak lastnik upošteval pravila prenove.

Vizualizacija pravilnega prizidka s primerno 
dvokapnico.
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Zbirna in odjemna mesta za 
odpadke – večna dilema
  V zadnjem času se v našem mestu pri  nekaterih 
večstanovanjskih objektih pojavljajo težnje po premestitvi 
zbiralnikov za odpadke, zato naj vam podamo nekaj informacij v 
povezavi s tem.
  Državna zakonodaja s področja odpadkov ne opredeljuje 
zbirnih in odjemnih mest za odpadke, ampak to določa lokalni 
predpis. Odlok o ravnanju z odpadki v občini Trbovlje (UVZ, št. 
35/2008) določa, da je zbirno mesto za preostale odpadke (mešane 
komunalne odpadke v črnih zbiralnikih), biološke odpadke (v rjavih 
zbiralnikih) in mešano embalažo (v črnih zbiralnikih z rumenim 
pokrovom) ustrezno urejen prostor v objektu ali bližini objekta na 
stavbni parceli ali funkcionalnem zemljišču. Na dan odvoza pa 
uporabnik prestavi zbiralnike na prevzemno mesto, ki je ustrezno urejen prostor, s katerega izvajalec zbiranja odpadkov odvaža 

odpadke. Zbirno in prevzemno mesto sta torej lahko ločena. 
Lokacijo prevzemnih mest določi izvajalec skladno s soglasjem 
lastnika zemljišča, na zbirno mesto pa izvajalec nima vpliva. V 
praksi je zbirno mesto marsikje isto kot prevzemno, izvajalec 
odvoza pa glede novih prevzemnih mest zaprosi pristojni občinski 
upravni organ za komunalne zadeve za odločbo o prestavitvi.     
  Primer uspešne ureditve je objekt Šuštarjeva kolonija 3, ki je 
skupaj z upravnikom SOP, d. o. o., uspel najti in urediti ustrezno 
lokacijo. Občina Trbovlje zagotovi ureditev podlage za ekološke 
otoke, ki po veljavni zakonodaji zajemajo samo zbiralnike za papir 
in karton ter stekleno embalažo. Če so vsi ti zbiralniki nameščeni 
skupaj, je Občina Trbovlje pripravljena urediti in tudi ograditi 
omenjena zbiralnika, če uporabniki zbiralnikov zagotovijo ureditev 
lokacije za mešane komunalne in biološke odpadke ter mešano 
embalažo na svoje stroške. Tudi skrb za urejenost oz. snažnost 
zbirnega in odjemnega mesta je skladno z Odlokom o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v občini Trbovlje naloga uporabnikov te 
lokacije. Čiščenje ekoloških otokov (zbiralniki za papir in steklo) pa 
je naloga našega podjetja.

Komunala Trbovlje, d. o. o.

Kosovni odpadki in vrečke s tekstilom sodijo v zbirni 
center, ne na ekološki otok.

Ali bomo imeli v Trbovljah 
podzemne zbiralnike?
  Pred kratkim smo prejeli vprašanje v povezavi z namestitvijo 
podzemnih zbiralnic v Trbovljah. Tovrstne zbiralnice so le ena 
izmed možnosti namestitve zbiralnikov za različne frakcije 
odpadkov in so nameščene predvsem v turističnih krajih, npr. v 
središču Ljubljane. Navadno so urejene tako, da uporabnik odpira 
zbiralnik za mešane komunalne odpadke (preostale odpadke) in 
biološke odpadke s posebno kartico s kodo uporabnika. Vanje lahko 
odloži največ 40-litrsko vrečko z odpadki. V podzemne zbiralnike za 
papir in karton, stekleno in mešano embalažo pa lahko odpadke 
odda vsakdo. Odprtine za zbiranje so precej majhne in kartonsko 
škatlo je treba dobro sploščiti, da jo je mogoče odložiti v tak 
zbiralnik. 
  Namestitev teh zbiralnikov je zelo draga in njihovo praznjenje 
zahteva posebno infrastrukturo oz. vozilo za praznjenje, ki ga v 
Trbovljah nimamo. Občina Trbovlje ekološke otoke ureja 
postopoma, medtem ko morajo zabojnike bioloških odpadkov, 
mešane embalaže ter mešanih komunalnih odpadkov, stanovalci 
določenih večstanovanjskih objektov urediti sami. 
Ena izmed možnosti zbiranja odpadkov v prihodnosti je tudi ta, da 
bodo imetniki odpadkov te ločeno zbrali in jih prinesli v zbirne 
centre ali posebne velike zbiralnike ter tam zanje dobili posebne 
kupone ugodnosti, ki jih bodo lahko koristili kot popuste pri 
nakupih v trgovinah in plačilu različnih storitev. Zbiralnikov na 

terenu bo tako manj, ti pa bodo narejeni iz 80-odstotnega 
recikliranega materiala; v celoti bodo zaščiteni s posebnim 
premazom, ki bo povečal njihovo odpornost na vremenske vplive, 
manjša bo možnost za oprijem odpadkov in umazanije. Kot taki ne 
bodo potrebovali še dodatne zaščite v obliki ograj in strešic. 
  Področje ravnanja z odpadki se vseskozi razvija in videli bomo, 
katere načine nam bosta v naslednjih letih predlagali stroka in 
država.

Komunala Trbovlje, d. o. o.

Zadevo navadno preveri tudi Prometna komisija. Če 
večstanovanjski objekt želi prestavitev odjemnega 
mesta za odpadke, je postopek naslednji:
1. Stanovalci upravniku objekta predlagajo novo 

lokacijo.
2. Upravnik objekta pošlje pisni predlog za 

prestavitev na Občino Trbovlje.
3.  Občina Trbovlje preveri primernost nove lokacije.
4.  Če je ta primerna, posreduje Komunali Trbovlje, 

d. o. o., odločbo o prestavitvi zbiralnikov, če 
lokacija zaradi lastništva,oviranja prometa ali 
težje dostopnosti za komunalna vozila ni 
primerna, pa predlog o prestavitvi zavrne. 

Uporabniki so dolžni zbirno oz. odjemno mesto 
urediti na svoje stroške. Za ureditev se dogovorijo z 
upravnikom, ta pa poišče izvajalca in razdeli stroške 
med uporabnike.
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6.000 evrov za odstranitev 
azbestnih odpadkov
  Čeprav se je ozaveščenost ljudi na področju varstva okolja 
dvignila na višjo raven, se še vedno srečujemo s prepovedanim 
odlaganjem odpadkov v našem okolju. Določeni odpadki so 
nenevarni in ne ogrožajo našega zdravja, ampak le kazijo videz 
okolja, v katerem živimo, in znižujejo kakovost prebivanja. 
  Med odpadki najdemo tudi odpadke, ki pa so zelo nevarni za 
naše zdravje in s katerimi moramo ravnati skrajno previdno 
oziroma prepustiti njihovo odstranitev za to usposobljenim 
osebam. Takšni odpadki so npr. azbestni odpadki. To so odpadki, ki 
vsebujejo azbestna vlakna. Ta so v okolju neuničljiva. Nevarno je 
vsako azbestno vlakno. Azbestnih vlaken s prostim očesom ne 
vidimo, zato se velikokrat ne zavedamo nevarnosti, ko jih 
vdihavamo.

V katerih izdelkih najdemo azbestna vlakna? 
  Proizvajalci gradbenih in drugih materialov so v preteklosti za 
izboljšanje lastnosti izdelkov v svoje proizvode vgrajevali snovi, ki 
so vsebovale azbest. Tako se ta pojavlja v naslednjih izdelkih: 
ometih, izolacijskih ploščah, tesnilnih masah, lepilih, strešnih 
kritinah, fasadnih oblogah, ceveh in drugje. Zaradi škodljivih 
lastnosti je uporaba azbesta v Sloveniji prepovedana od 1. januarja 
2003, prav tako pa se azbest cementnih in drugih azbestnih 
odpadkov ne sme uporabljati za nasipavanje poti, dvorišč, jam in 
podobno. Azbest, ki se nahaja v stavbah, postane nevaren s 
starostjo materiala, ko se ta poškoduje in se začnejo azbestna vlakna 
sproščati v zrak.

Zakaj je azbest nevaren? 
  Azbestna vlakna so rakotvorna; predvsem njihovo vdihavanje 
predstavlja veliko nevarnost za zdravje ljudi. Za zdravje škodljiva so 
prosta azbestna vlakna, ki se nahajajo v zraku in pridejo v človeški 
organizem z vdihavanjem ali zaužitjem. V pljučih in drugih organih 
povzročajo različne bolezni. Rakotvorne bolezni povzročajo vse 
vrste azbesta. Te bolezni so neozdravljive. Od izpostavljenosti do 

morebitnega pojava bolezni je lahko zelo dolga doba, tudi več 
desetletij.

Kako ravnati, če so v vašem okolju azbestni 
odpadki? 
  Azbestnih odpadkov, niti manjših količin, ne odstranjujemo, če 
nismo posebej ustrezno opremljeni. Otroci naj v nobenem primeru 
ne pobirajo azbestnih odpadkov. Čiščenje večjih odlagališč 
azbestnih odpadkov naj vsekakor opravijo le za to usposobljene 
strokovne ekipe. Če manjše količine azbestnih odpadkov pobiramo 
sami, potrebujemo ustrezno osebno varovalno opremo. Ob 
rokovanju je treba preprečiti prašenje (nikoli ne pometamo 
območja, na katerem so se nahajali azbestni odpadki), zbrane 
odpadke je treba zapakirati v posebne polivinilaste vreče ali jih oviti 
s folijo ter oddati na pooblaščeno odlagališče. Če v naravi odkrijete 
divje odlagališče, na katerem so azbestni odpadki, obvestite 
Inšpekcijo RS za okolje, ki je pristojna za področje nevarnih 
odpadkov. 
  Tudi na vrtičkih azbestni materiali niso dovoljeni. Najemniki 
vrtičkov pogosto uporabljajo azbestno kritino na vrtnih utah ali 
celo nedovoljenih objektih, ki so postavljeni na teh območjih. Poleg 
tega uporabljajo salonitno kritino za ograditev vrtnih parcel, kar je 
skrajno nevarno. Zato najemnike ozaveščamo o teh nevarnih 
materialih in skušamo doseči, da se v čim večji meri odstranijo z 
vrtov, kamor res ne sodijo. 
  V okviru vsakoletne čistilne akcije odkrijemo tudi posamezna 
divja odlagališča, vendar jih je manj kot v preteklosti. Tudi v 
letošnjem letu smo opravili odstranitev omenjenih odpadkov z 
usposobljenimi službami za odstranjevanje azbestnih materialov in 
jih odpeljali na ustrezno odlagališče.   
  Tako smo v letošnjem letu organizirali odvoz odpadkov in 
samo v letošnjem letu za to namenili približno 6.000 evrov. 
  Ravnanje z azbestnimi odpadki je zelo nevarno, zato pozivamo 
vse, ki se srečajo s tem materialom, da upoštevajo pravila za 
ravnanje z njim in se zavedajo problematike odlaganja v naravno 
okolje. Takšni materiali sodijo samo na za to pooblaščeno 
odlagališče. Zato obvestite pristojno republiško inšpekcijo ali 
Oddelek za varstvo okolja in gospodarske javne službe na občini o 
lokaciji divjega odlagališča. Če imate takšne odpadke na svojem 
zemljišču, poskrbite za varen odvoz materiala na ustrezno 
odlagališče in tako poskrbite za svojo varnost in varnost najbližjih.

Salonitna kritina – zelo pogost odpadek, ki vsebuje 
azbest v našem okolju. 

Primer salonitne kritine iz vrtičkov v naši občini. Takšna 
ureditev ni primerna, zato naj jo lastniki na pravilen 
način čim prej odstranijo.

»Azbest, ki se nahaja v stavbah, postane nevaren s 
starostjo materiala, ko se ta poškoduje in se začnejo 
azbestna vlakna sproščati v zrak.«

»Rakotvorne bolezni povzročajo vse vrste azbesta. 
Te bolezni so neozdravljive. Od izpostavljenosti do 
morebitnega pojava bolezni je lahko zelo dolga 
doba, tudi več desetletij.«
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Nepravilno zbiranje 
odpadkov 
  V zadnjem času je zlasti v Čečah, Čebinah, na Vrheh pa tudi v 
samem mestu opaziti pogoste primere nepravilnega zbiranja 
odpadkov. V primestnih krajevnih skupnostih se v zbiralnikih in ob 
njih pojavljajo kosovni odpadki in nekomunalni odpadki, npr. vreče 
z odpadnim izolacijskim materialom. Obstaja možnost, da odpadke 
dovažajo celo gospodinjstva iz sosednjih občin in verjetno tudi 
izvajalci dejavnosti, kar ni dovoljeno. Zbiralniki so namreč 
namenjeni izključno za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ki 
jih ustvarijo gospodinjstva in lastniki počitniških hiš na določenem 
območju. Občinska inšpekcija bo še naprej spremljala dogajanje. Za 
nepravilno zbiranje odpadkov je skladno z Odlokom o ravnanju z 
odpadki v občini Trbovlje (UVZ, št. 35/2008) predpisana globa v 
višini 200 EUR za fizične osebe, 1.400 EUR za pravne osebe, 400 
EUR pa za odgovorno osebo pravne osebe. 
  Občane naprošamo, da ob opažanjih nepravilnega zbiranja 
odpadkov takoj obvestijo Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Zasavje, Ulica 1. junija 36, Trbovlje, na št. 0820 50794. Naj vam ne bo vseeno, da nekdo onesnažuje vaše zbirno mesto za odpadke, saj 

ste skladno z odlokom vi odgovorni za urejenost zbirnega in 
odjemnega mesta.
  Veliki zeleni kontejnerji in črni zbiralniki so namenjeni izključno 
mešanim komunalnim odpadkom (preostalim odpadkom), 
biološke in embalažne odpadke (plastična in kovinska embalaža, 
tetrapaki, steklena embalaža, kartonska embalaža), papir ter 
kosovne odpadke pa je treba zbirati ločeno. Če so med preostalimi 
odpadki tudi kosovni, imamo ob oddaji na CEROZU precejšnje 
težave, saj takšni odpadki lahko poškodujejo naprave za obdelavo 
odpadkov. 

Možnosti za oddajo kosovnih odpadkov
  Brezplačen prevzem v zbirnem centru Neža ob delavnikih od 7. 
do 15. ure, ob sobotah od 9. do 13. ure ali posredovanje 
izpolnjenega obrazca za naročilo odvoza kosovnih odpadkov na 
Komunalo Trbovlje. Obrazec je na voljo na spletni strani 
www.komunala-trbovlje.si pod rubriko Obrazci. Brezplačen odvoz 
je mogoč v količini do 2 m3 odpadkov letno na gospodinjstvo.
  Prosimo, uporabite te možnosti in prispevajte k temu, da bodo 
imele naše Trbovlje z okolico lepšo podobo. 

Komunala Trbovlje, d. o. o.

Neustrezni odpadki v kontejnerju v Čečah.

Neustrezno zbiranje odpadkov.
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Trbovlje – povezovalna točka, 
na kateri se srečujejo nove 
tehnologije, znanost in 
umetnost na svetovni ravni

Tudi Trboveljčani so se objeli
  27. maja so slovenski lionsi praznovali 100-letnico lionizma 
na veliki prireditvi v Ljubljani. Klubi iz vse države so predstavili 
lokalne dobrote, proizvode in posebnosti ter s tem zbirali 
prispevke. Člani Lions klubov Trbovlje in Trbovlje Brin so 
predstavili dediščino Zasavja v sodobni preobrazbi, pivo Knap, 
nakit iz premoga Kolekcije KUOLMI in Jamatlon. Na prireditvi 
so skupaj zbrali blizu 7.000 evrov donacij. Pomoč je namenjena 
zgodnji obravnavi slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Gal 
Gjurin in Tinkara Kovač sta posebej za to priložnost posnela 
pesem Objem, ki sta jo premierno predstavila na prireditvi. 

Tjaša Flere Pušnik

Vabimo vse pesnike, da pošljete svoja dela na e-
naslov vid.steh@gmail.com ali na Občino Trbovlje, 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (za pesniški kotiček), mi pa 
bomo izbor objavili.

pesniški kotiček

»NOVE PRIJAZNE TRBOVLJE«

Nič več le črne od rudarjenja in rdeče od uporov, štrajkov
niso Trbovlje,
so tudi svetleče, prijazne in sončne
med vrhovi – Mrzlico, Sveto planino in
zasavskim Triglavom – Kumom, kjer ponosni
junaki na gorskih kolesih dosežejo svoj vrhunski vzpon.

Perkmandeljčevo kraljestvo v črnih globinah,
temnih rovih premogovnika bo ostalo nepozabna 
zgodovina,
kamor bo prišleke zanesla pot, a ne bodo lačni hodili tod.
Na voljo jim bo knapovsko sonce, grenadirmarš, jetrnice,
da ne naštevam, izpod pridnih rok.

Ne le knapi, tudi grofovska gospoda je pohajala in lovila 
tod,
po naših gozdovih vsepovsod,
tako naše zgodovine ne piše samo od kulma knap,
ampak tudi grof Celjan, ki nam za naš ponos zapustil je 
Lovski dvorec,
za nas Gradič, 
sredi našega mesta nekdanje bivališče svoje.

Nikdar v naših krajih ni bil slabič,
bili so tu in prihajali od drugod pomembneži, veljaki
krojit usode in se borit za človekove vrednote,
prav tu na pobočjih, kamor prihajamo zdaj iz dolin,
da ne pozabimo vrednot, ki od nekdaj vrejo
iz človeka globin.

Kaj pa naše mesto si obeta?
Obisk ljudi iz celega sveta.
Naj pridejo, naj vidijo, naj okusijo naše mesto in
vidijo ljudi, s katerimi se ne pometa, 
so delovni, pogumni, zagnani, z novimi idejami 
prepoznavni in 
predvsem prijazni meščani za boljši jutri,
za lepšo bodočnost našega mesta.

Joži Kukovič

Letos je v treh dneh gostil vrhunske domače in tuje 
umetnike, znanstvenike in tehnologe, ki pri svojem 
delu prepletajo razl ične dosežke znanosti, 
umetnosti in tehnologije ter s tem soustvarjajo 
novomedijsko kulturo.

Festival novomedijske kulture Speculum Artium je z 
rdečo nitjo »Umetnost in znanost za opolnomočenje« 
tudi letos navdušil okoli pet tisoč obiskovalcev.

Speculum Artium po devetih letih nedvomno 
zavzema pomembno mesto na področju 
novomedijske kulture v svetu.
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Priznanje za Združenje 
šoferjev in avtomehanikov 
Trbovlje
  Policijska uprava Ljubljana in Policijsko veteransko društvo 
Sever Zasavje sta 16. junija v Hrastniku pripravila proslavo ob 
dnevu državnosti in dnevu policije. Vse prisotne so na proslavi 
pozdravili Stane Vrečar, direktor PU Ljubljana, predsednik 
PVD Sever Zasavje Alojz Klančišar, Miran Jerič, župan 
Hrastnika, pa je v imenu prisotnih ter županje Jasne Gabrič in 
župana Matjaža Švagana pozdravil udeležence prireditve. 
Slavnostni govornik je bil Marjan Fank, generalni direktor 
policije. G. Fank in g. Vrečar sta podelila priznanja in srebrni 
znak Združenju šoferjev in avtomehanikov Trbovlje za 
večkratno pomoč in sodelovanje pri delu policije in Gasilskemu 
zavodu Trbovlje ter PGD Hrastnik.

Nikolaj Medvešek, ZŠAM Trbovlje 

Priznanje prostovoljec leta 
2016
  Predsednik Republike Slovenije in predstavnik Mladinskega 
sveta Slovenije sta ob mednarodnem dnevu prostovoljstva 20. 
junija na Brdu pri Kranju podelila priznanja na področju 
prostovoljstva za leto 2016. Prejemnik priznanja za te dosežke je 
tudi član Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje Nikolaj 
Medvešek, ki je že dolga leta aktiven pri delovanju združenja. Je 
eden izmed najaktivnejših članov ZŠAM Trbovlje, ki svoje delo 
opravljajo prostovoljno in brezplačno, posebej na področju 
varnosti v prometu in ob prireditvah v občini Trbovlje. Kot je v 
uvodnem govoru na Brdu povedal predsednik Republike Borut 
Pahor, ima prostovoljstvo v teh časih prav poseben pomen; kot je 
dejal, se prostovoljstva lahko naučimo, gre pa za vrednoto in 
način življenja ter pot k spoštovanju in sočutju.

Štefan Gorza 

Nikolaj Medvešek si je priznanje po veliko letih dela 
zares zaslužil. Čestitke tudi iz našega uredništva.

DPM-jevsko poletje 
  Za nami sta dva res aktivna meseca, ko smo vsak delovnik od 
začetka julija pa do konca avgusta organizirali počitniške 
dejavnosti z varstvom za naše najmlajše. Skozi vse poletje smo 
zaznali 147 nasmehov in »cukrastih pogledov«, ki so nas stopili ob 
vsakem bolj nagajivem dnevu, veliko anekdot, takšnih in 
drugačnih pripetljajev, vedno s srečnim koncem, neskončno 
število objemov, obilo morskih pozdravčkov, jutranjih 
zaspančkov, »razštelanih« frizur (seveda upoštevajoč otroke in 
prostovoljce), srčnih staršev, babic, dedkov, tet, stricev in še in še 
… veseli in zadovoljni smo, da smo se spoznali. 
  Naši majhni in malo večji sončki, stari od 5 do 14 let, so pod 
budnim očesom številnih prostovoljcev ustvarjali, se športno 
udejstvovali, kopali, sklepali nova prijateljstva. Velika skupina se 
jih je z nami odpravila tudi na obmorsko letovanje, kjer so uživali 
ob kopanju v morju, izletu z ladjico, igrah brez meja, športnih 
aktivnostih, večernem plesu in lepem vremenu. 
  Veseli smo, da so z letovanja in s počitniških dejavnosti v 
domačem kraju odhajali veseli, nasmejani in zadovoljni ter da so 
se z veseljem vračali, in seveda, da nam je uspelo počitniški 
program srečno končati, zdaj pa že pogrešamo naša druženja. 
Hvala staršem za zaupanje ter velik hvala tudi številnim 
organizacijam in podjetjem, ki so nam pomagali uspešno izpeljati 
zastavljeno. 
  Že komaj čakamo nova druženja!

 DPM Trbovlje, Lavra Izgoršek 

Letošnje poletje nam je naklonilo veliko sončnih dni, 
tako da so otroci precej časa preživeli zunaj ob 
ustvarjanju, na igrišču, poleg tega tudi pridno skrbeli 
za naš vrt, zalivali, pobirali pridelke ter seveda uživali 
ob kopanju in številnih igrah v vodi.

Aktivno v turističnem društvu
  Turistično društvo Trbovlje je bilo tudi med počitnicami 
aktivno. Dvakrat smo obiskali Merkatorjeva centra in Lovrenčev 
sejem v Podčetrtku, kjer smo delili promocijsko gradivo in 
ponujali zasavske spominke. V septembru smo organizirali že 
osmi Branetov pohod v spomin na Braneta Vrečarja v Špicberg in 
izlet v Temenico v gorco v sodelovanju z Literarnimi prijatelji 
Trbovlje. V oktobru in novembru pa pričakujemo obisk štirih 
avtobusov izletnikov v Zasavje. S ponujenim programom, z 
vodenim ogledom in s pogostitvijo namreč vsako leto v naše kraje 
privabljamo turiste iz Slovenije in širše. 
  S turističnimi pozdravi
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Iz Doma upokojencev Trbovlje
  Dinamike pri nas v Domu ne manjka. Hodimo v Enoto 
Prebold v multisenzorno sobo, bili smo na letnem kopališču 
Trbovlje, hodimo v muzej, kino, telovadit na kipe, konec meseca 
gremo v Ljubljano in še bi lahko naštevali. Tokrat pa sta nas ga. 
Nives in g. Tibor še posebej presenetila. Odpeljala sta nas na 
teniško igrišče, da se naučimo igrat tenis. Teniški lopar sem imela 
v rokah prvič. Začela sem slabo, a sem se pod inštrukcijo kmalu 
naučila servirati. Čeprav me je pri gibanju zanašalo, sem se vseeno 
trudila dobro odbijati žogo. Ko smo končali, smo še zgladili 
igrišče in pospravili žogice. Končali pa smo seveda v gostišču, v 
katerem smo se okrepčali s kavico in sokom. Hvala vsem, ki ste 
nam to omogočili. S takšnimi podvigi si dokazujemo, da smo 
lahko še vedno aktivni, in to kljub naši starosti.

Stanovalka doma upokojencev

Ujede v Trbovljah
Indijanska vas sredi Zasavja
  Partnerja sta svoje življenjske sanje o postavitvi indijanske 
vasi uresničila pred petimi leti z namenom, da bi ozaveščala 
javnost, še posebej mlade, o spoštovanju indijanske kulture, nad 
katero je Kukovič že od nekdaj fasciniran: »Že kot otrok me je 
navduševalo vse v povezavi z indijanstvom, ne samo zgodovina, 
ampak predvsem kultura indijanskih plemen.« Hkrati skuša 
opozoriti na nehvaležen odnos belcev do Indijancev, ki so jih v 
ZDA in Kanadi strpali v rezervate in jim s tem odvzeli veliko 
svobode. »Veliko Indijancev je poznalo zdravila za različne 
bolezni in nemalokrat so belcem priskočili na pomoč, ti pa so jih 
potem pobili. V celotni zgodovini je bilo iztrebljenih okoli 20 
milijonov Indijancev. To so grozljivke številke,« še dodaja. Upa, 
da bo z indijansko vasjo širil znanje o kulturi in načinu življenja 
teh ljudstev. »Bil sem tudi v stikih s pripadniki plemen iz rezervata 
v Vancouvru in ugotovil, da vedo marsikaj o mojem življenju, pa 
čeprav se nismo nikoli osebno srečali.« 
  Kukovič ima trenutno v lasti pet ptic: rdečo kanjo, evropsko 
in sibirsko uharico, snežno sovo in stepskega orla. Pred vstopom 
v Evropsko unijo mu zakonodaja ni dovoljevala lastništva nad 
pticami: »Gre za zaščitene živalske vrste, zato so zakoni zelo 
strogi. Lastništvo nad vsako ptico ujedo mora biti dokumentirano 
s posebnim potrdilom, ki ga pošljem na Arso in ki med drugim 
tudi določi, v kakšnih pogojih mora živeti posamezna ptica.« 
Seveda so nad pticami najbolj navdušeni otroci iz vrtcev in šol, ki 
ga pogosto obiščejo. Kukovič jim med drugim razkaže vse ptice, 
jih seznani z vsemi podrobnostmi o posameznih vrstah, povabi v 
indijanski šotor in jim pripoveduje stare indijanske zgodbe, ki pri 
otrocih zbudijo veliko zanimanja. »Priznati moram, da sem zelo 
zadovoljen nad odzivom ljudi. Veliko šol in vrtcev me kontaktira, 
da jim razkažem ptice, veliko ljudem skušam tudi pomagati, da bi 
se znebili strahu pred njimi, saj mislijo, da so zaradi svoje velikosti 
napadalne.« Hkrati meni, da je pri tovrstnih pticah potrebnega 
ogromno časa, da te vzpostavijo do lastnika določeno zaupanje. 
  Kukovič upa, da se bo vse več ljudi opogumilo in obiskalo 
njegovo indijansko vas, saj bi bili s tem deležni izjemno bogate 
izkušnje. 

Vid Šteh

Če se odpravite na krajšo turo po Retju med 
Trbovljami in Hrastnikom, obstaja velika možnost, da 
boste naleteli na manjšo indijansko vas sredi 
neokrnjenega podeželskega okolja. Na tem kraju je 
poleg značilnih indijanskih šotorov, totema in 
razobešenih lovilcev mogoče odkriti prav posebne 
prebivalce, tj. ptice ujede, katerih lastnika sta Marko 
Kukovič in njegova partnerica Romana Repar.
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Terezija Bregar, učiteljica

»Bila sem živahna 
šolarka.«
Avtor: Vid Šteh

Terezijo Bregar poznamo vsi. Učiteljica na Osnovni šoli 
Tončke Čeč že vrsto let deluje v vodah zborovskega petja in 
poučuje mlade o pomembnosti glasbe v vsakdanjem 
življenju. Lani jo je občina ob prazniku Trbovelj nagradila s 
priznanjem častne občanke. Za naš časopis je spregovorila 
nekaj besed o svojih spominih na šolska leta. 

Kako se spominjate prvega šolskega dne?
  »Zelo dobro. Prvega šolskega dne se v bistvu spomni vsak, saj 
gre za enega izmed najpomembnejših življenjskih trenutkov. 
Posebnost moje generacije je bila ta, da nismo hodili v vrtec, 
ampak smo bili poslani naravnost v šolo. Obiskovala sem 
osnovno šolo v Šentilju in spomnim se, da so nas na prvi dan 
starši peljali do šole, nato pa smo začeli hoditi sami; vsak dan, in to 
štiri kilometre ob glavni cesti. Lahko bi rekla, da smo bili 
prepuščeni sami sebi in da smo se kljub temu dobro znašli. Kar se 
pa same šole tiče – starši so nas malce strašili, da se moramo lepo 
obnašati in da ne smemo jeziti učiteljev. Spomnim se, da se na prvi 
dan šole nisem upala niti obrniti nazaj v klopi, tako sem se bala 
(smeh).« 

Kakšen odnos pa ste gojili do šole?
  »Šolo smo jemali resno. Že v prvem razredu smo se učili 
številke, brati in pisati s peresniki. Učiteljev smo se bali, vendar tu 
ne govorim o strahu, ampak bolj o spoštovanju. V naših časih je 

učiteljeva beseda veliko pomenila; starši so učiteljem zaupali in 
jim verjeli vsako besedo. Če si bil neprijazen do učitelja, te ni 
kaznoval samo on, ampak tudi starši.« 

Kakšni ste bili kot učenka?
  »Živahna (smeh). Že od prvega razreda naprej sem bila 
aktivna pri veliko dejavnostih, veliko mi je pomenilo tudi to, da 
sem bila sprejeta v pevski zbor, saj so bili tudi moji starši pevci. 
Biti sprejet v zbor je takrat pomenilo res nekaj pomembnega, to je 
bil nekakšen privilegij in delo v zboru sem takoj vzela zelo resno. 
Ko si bil vključen v pevski zbor, si ga moral redno obiskovati, 
druge možnosti nisi imel. Ničesar pa nismo delali pod prisilo; ko 
si otrok, nekatere stvari počneš in se pri tem ne sprašuješ, ali si to 
želiš ali ne.« 

Pa ste si že kot šolarka predstavljali, da boste nekoč 
učiteljica?
  »Ne. Pri devetih letih sem se preselila v Maribor in ob koncu 
šolanja nisem imela veliko možnosti za študij. Najprej sem imela 
željo študirati kriminalistiko v Zagrebu, ampak takrat mi starši 
tega niso pustili, zato sem ostala v Mariboru in opravila 
sprejemne izpite za glasbo, tekom let pa sem se še odločila, da 
bom učila glasbo, ker me je ta že od majhnega navduševala. V 
študiju sem uživala, pa čeprav je študiranje glasbe zelo zahtevno. 
Vse je v genih in posluhu.« 

Na Osnovni šoli Tončke Čeč poučujete že od leta 1994. Ste v 
tem času pri sebi opazili spremembe v pedagoških 
prijemih, ki jih uporabljate pri otrocih? 
  »Kaj pa vem ... vsaka generacija otrok je po svoje posebna in 
od učitelja zahteva, da se ji prilagodi. Vedno pa sem od učencev 
zahtevala red in disciplino. Ne morem se strinjati s sodbami, da je 
vsaka generacija mladih slabša. Otroci bodo vedno hiperaktivni, 
še posebej v današnjih časih, navihani in nagajivi, vse pa je 
odvisno od učitelja, kako pristopi do tovrstnih stvari in ukrepa. Z 
otroki rada delam in se z njimi pogovarjam, včasih tudi pošalim, 
vendar pa po drugi strani vedno zahtevam določeno mero 
resnosti. Tu preprosto ni dileme.« 
 
Lani ste ob prazniku Trbovelj prejeli naziv častne občanke. 
Kako ste sprejeli to pomembno čast?
  »Bila sem zelo vesela, čeprav se ob takšnih priznanjih vedno 
vprašaš, ali si jih sploh zaslužiš. Očitno sem si ga zaslužila, če so 
mi ga podelili (smeh).« 

Že sprejemamo rezervacije za decembrska srečanja.
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Cecko jesen življenja uživa zdrav in poln energije, 
gleda v prihodnost z optimizmom ter z zdravimi in 
realnimi pričakovanji.

Predstavljamo Trboveljčane
Anton Cesar - Cecko svetuje: 
»Vozi kolo, da ti bo pri 80 še 
lepo.«
  Rodil se je leta 1937; kot kovinar je bil vso delovno dobo 
zaposlen pri rudniku. Od leta 1967 pa do leta 1987 je deloval v 
društvu Za vzgojo in varstvo ptic, ki ga je tudi ustanovil. Vsako 
leto so bile razstave in tekmovanja na slovenski, jugoslovanski in 
evropski ravni, s katerih so se Trboveljčani vedno vračali z 
odličji. Leta 1982 je začel teči in kolesariti. To počne že 35 let. 
Glede na njegovo zdravstveno stanje se bo ta številka še krepko 
povečala. Leta 1986 je ustanovil kolesarsko društvo Partizan 
Trbovlje.
  Cecko vsak dan vstaja ob 6.30; njegov dan se začne s 
telovadbo, z dviganjem uteži, s trebušnjaki in z vajami na drogu. 
Glede na letne čase se trening spreminja, tako da ima pozimi več 
tekaškega treninga in fitnesa, poleti pa več kilometrov na kolesu. 
Cecko tudi pridno vodi dnevnik svojih treningov in v tem času se 
jih je nabralo že kar precej. Njegovi povprečni letni treningi so 
videti takole: okoli 4.000 km s kolesom, 600 km teka in 3 meseci 
fitnesa. Poleg treningov so tu še tekmovanja, ki se jih redno 
udeležuje. Tako je bil na Franji 12-krat, Vršiču 11-krat, celjski 
koči 7-krat, na Svet gori 3-krat (juriši), bil pa je tudi na treh 
triatlonih. Pokali in medalje v njegovi sobi govorijo o njegovih 
odličnih uvrstitvah. Cecko je tudi eden izmed najstarejših 
tekmovalcev. Sprostitev najde tudi na svojem vrtu pod trim 
stezo ter pri izdelavi lesenih pohodniških in planinskih palic z 
raznovrstnimi motivi. Žena Ani mu vedno stoji ob strani, skrbi 
za njegovo prehrano in preostalo. Svoje koristno in zdravo 
početje prenaša na hčeri Romano in Anito z možema ter vnuke 
in pravnuke (dobri zgledi vlečejo). 
  Zdravnika redno obišče od 2- do 3-krat letno, da preveri 
zdravstveno stanje, ki je vedno odlično. Včasih ga njegovi znanci 
vprašajo, kako mu uspe ostati vitalen in zdrav. Postreže jim z 
receptom: »Jej malo in zdravo hrano – ne pretiravaj. Vsak dan 
kozarček dobrega vina – ne pretiravaj. Vsak dan se rekreiraj – ne 
pretiravaj.« 
  Za svojo osemdeseto obletnico je povabil 40 kolesarjev in 
prijateljev na vožnjo Trbovlje–Radeče–Trbovlje, nato pa še na 
»fešto« v kolesarski klub Partizan, kjer je vse lepo pogostil s 
hrano in pijačo. Vsi so tudi dobili njegovo spominsko plaketo. 

Besedilo in foto: Edi Hribšek

15 let svetovalne dejavnosti 
na Zasavski ljudski univerzi
  Jesen je pogosto čas, ko sprejemamo odločitve o 
izobraževanju, pridobivanju novega znanja in o razvoju svoje 
kariere. Brezplačno svetovanje za izobraževanje lahko poiščete 
v Svetovalnem središču Zasavje, ki deluje na Zasavski ljudski 
univerzi. Odgovorili bomo na vaša vprašanja v povezavi z 
izobraževanjem, razvojem kariere in s financiranjem 
izobraževanja, pomagali pri sestavljanju osebnih predstavitev 
(življenjepis, portfolio), vrednotenju vašega znanja in pri 
pridobivanju različnih certifikatov. Svetovalno središče Zasavje 
je član velike družine sedemnajstih svetovalnih središč, ki v 
Sloveniji izvajamo brezplačno svetovanje v izobraževanju 
odraslih. Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne, 
strokovne in celostne podpore odraslim pri učenju ter 
spodbujanje k vseživljenjskemu učenju.

  Vsaka zgodba pa ima svoj začetek. Zgodba svetovanja na 
Zasavski ljudski univerzi se je začela pred 15 leti, zato je letošnje 
leto za nas še posebej praznično obarvano. Svečke na torti 
bomo/smo ob jubileju upihnili konec septembra v okviru 
vsakoletnega dogodka Dnevi svetovalnih središč. V petnajstih 
letih delovanja smo imeli skoraj 14.000 svetovanj, zato se je 
nabralo veliko uspešnih zgodb. Vse do konca novembra vabimo 
vse občane, da z nami delite svojo zgodbo o izobraževanju in 
uspehu. Več informacij o natečaju najdete na www.zlu.si, za 
vsako zgodbo pa se vam bomo zahvalili s simbolnim darilcem. 
  Bi se torej radi izobraževali, pa ne veste, kje, kako ali kdaj? V 
Svetovalnem središču Zasavje vas pričakujemo vsak delovnik, 
in sicer v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju ali v 
Trbovljah. Lahko nas tudi pokličete na svetovalni telefon 03 56 
31 191 ali nam vprašanje pošljete prek e-pošte na naslov 
isio.zasavje@zlu.si.

Valentina Uran, Svetovalno središče Zasavje
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Dogajanje na Kumljanskem v 
okviru projekta Life to 
Grasslands
  Na Kumljanskem se je v pomladanskem pa tudi poletnem 
času veliko dogajalo. Spomladi so nas obiskovali otroci iz 
trboveljskih osnovnih šol, za katere smo prek projekta Life to 
Grasslands – Življenje traviščem organizirali naravoslovne 
dneve. Območje Kuma namreč s svojo ohranjeno naravo nudi 
veliko možnosti za izkustveno učenje v naravi. Pomen ohranjanja 
suhih travišč, ki se spomladi mavrično obarvajo s številnim 
travniškim cvetjem, med katerimi izstopajo kukavičevke oziroma 
divje orhideje, je spoznalo več kot 280 otrok. 
  Letos smo se domačini podali na prvi pohod okrog našega 
zasavskega Triglava. Zbrali smo se v soboto, 20. maja, pred KS na 
Dobovcu in skupaj prehodili 18 km dolgo krožno pot. Hodili 
smo po obstoječih poteh odprte kmetijske krajine, skozi gozd in 
vasi. Glede na zelo poučno botanično in zemljepisno razlago 
gospe Ljudmile Strahovnik (ZRSVN) in Vlaste Medvešek 
Crnkovič, gostoljubnih domačinov ter obilico dobre volje nas 
tudi rahlo deževno vreme ni zmotilo.
  V okviru krajevnega praznika, 24. junija, sta Zavod RS za 
varstvo narave in Krajevna skupnost Dobovec v zgornjih 
prostorih krajevne skupnosti pripravil fotografsko razstavo 
»Mavrična doživetja travnikov« avtorja Gregorja Kalana. Na 
razstavi je bilo predstavljenih dvanajst kolažev rastlin, ki 
predstavljajo raznovrstnost oblik, barv in vrst travniškega cvetja. 
Prav tako pa predstavijo tudi ekstenzivne travnike, ki jih je 

Učilnica v naravi, avtorica Ljudmila Strahovnik 
(ZRSVN),

sodoben način kmetijstva marsikje že osiromašil, celo opustošil. 
Razstava je bila obogatena s prikazom starega kmečkega orodja, s 
katerim so si v preteklosti kmetje na takšnih travnikih lajšali delo. 

Špela Volaj, KS Dobovec

Žetev pšenice na star način s 
srpi na ekološki kmetiji Marjana 
Lamperja, po domače na 
kmetiji zg. Lemevšek Trbovlje 
  Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje je 22. julija 
organiziralo žetev po starem s srpi in še tekmovanje v žetvi. 
Dogodek je bil na kmetiji Marjana Lamperja, po domače na 
kmetiji »zgornji Lemevšek«, od koder je prekrasen pogled na 
večino zasavskih vrhov, saj kmetija stoji na območju Krajinskega 
parka Mrzlica. Gospodar Marjan obdeluje 19 ha lastne in najete 
zemlje, ki leži na nadmorski višini 750 m. Teren je hribovit in s 
tem zelo zahteven za obdelavo; večino površin sestavljajo travniki 
in pašniki, na njivah pa pridelujejo tudi ječmen, ajdo in piro. 
Posebnost njihove kmetije je ekološka reja volov za meso.
  Na kmetiji se je ohranila oblika medsosedske pomoči, t. i. 
»tabrh«, ko se vsako leto na soboto konec julija v zgodnjih 
jutranjih urah zberejo kosci od blizu in daleč. »Košnja na Kališu« 
je zahtevno opravilo in je delo, za kar bi 8 koscev potrebovalo ves 
dan. V letošnjem letu so se en teden prej koscem tej medsosedski 
pomoči pridružile še žanjice iz dveh društev kmečkih žena, 
Hkrati pa je Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje 
organiziralo tekmovanje. Prisotne so bile tri ekipe: Društvo 
kmečkih žena in deklet Trbovlje, ki je bilo razdeljeno na ekipo iz 
Čeč in ekipo iz Trbovelj, ter Društvo kmetic, žena in deklet na 
podeželju Izlake–Kolovrat–Mlinše. Prehodni pokal in prvo 
mesto so osvojile žanjice iz Društva kmečkih žena in deklet 
Trbovlje – ekipa Čeče, drugo mesto pa so si razdelile žanjice 
Društva kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake–Kolovrat– 
Mlinše ter Društvo kmečkih žena Trbovlje – ekipa Trbovlje. 
Komisija, ki je ocenjevala žanjice, je upoštevala čas, ki je bil 
potreben za izdelavo določenega števila snopov, videz požetega 

Ohranjanje ljudskega izročila je bil glavni motiv 
izvedbe žetve pšenice ter hkrati tekmovanje v 
spretnosti uporabe srpov in vezenja snopov.

žita, tj. »strnišča«, in videz snopa. 
  Ohranjanje ljudskega izročila je bil glavni motiv izvedbe žetve 
pšenice in hkrati tekmovanje v spretnosti uporabe srpov in 
vezenja snopov. Članice društva so želele vsem prisotnim 
pokazati, da še pridelujemo žito, da še znamo delati kot naši stari 
starši in starši ter se poveseliti po koncu dela. Zato želimo to 
prireditev ohraniti in privabiti k sodelovanju več lokalnih društev. 
Saj vemo, da je poletje čas za kaj drugega, a kmečko delo ne 
vpraša, kdaj, zakaj, kako ...
  Na svidenje v letu 2018!

Majda Skušek
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Dogajanje na STPŠ Trbovlje
  Čeprav se je že začelo novo šolsko leto, bi radi predstavili 
nekaj dogodkov, ki spadajo še v preteklo šolsko leto. Sredi meseca 
junija so bila podeljena priznanja Inovacije Zasavja. Tudi v tem 
letu smo prejeli kar dve priznanji. Dr. Uroš Ocepek je prejel zlato 
priznanje za inovacijo Osebnostni vzorci PRST, Miroslav Romih 
pa je za inovacijo Inštalaterska učilnica prejel srebrno priznanje. 
Preteklo šolsko leto je kar 41 dijakov končalo z odličnim 
uspehom, uspešni so bili tudi na poklicni maturi, še posebej Nejc 
Ačkun, ki je dosegel vse točke in tako postal diamantni maturant.
  Počitnice za nekatere niso bile le za počivanje. Odprava 
Zasavskih lenob MEPI (Miha Krajnc STPŠ, Nastja Planinc, Blaž 
Strgaršek, Marko Hudomalj, SŠ Zagorje) na Kum je bila sicer le 
priprava na kvalifikacijsko odpravo v Posočje, s katero bodo 
pridobili srebrno priznanje MEPI. Odprava bo v začetku meseca 
oktobra. 
  Med počitnicami so potekale tudi prenova stavbe na Novem 
domu, prenova hodnikov, spuščanje stropa v veliki delavnici, v 
načrtu je še menjava velikih vrat.
  Dva dijaka iz skupine ComLab bosta s predstavitvijo dveh 
rudarskih računalniških iger sodelovala na festivalu 
novomedijske kulture Speculum Artium. Rudarski igri sta bili 
produkt šolske naloge in njene nadaljnje nadgradnje na sistem 
navidezne resničnosti. Obe igri igralca popeljeta skozi rudarske 
rove, v katerih izkusi različne stvari. 

Prvega septembra je bilo na šoli zelo veselo. Poleg 
novincev smo z veseljem pričakali tudi Jašo Jovana, 
maturanta v programu tehnik računalništva, ki je 
konec junija postal svetovni prvak v krosmintonu v 
kategoriji posameznikov U-18. Ravnateljica je Jašo 
in njegove sošolce počastila s torto. Fotografija: 
arhiv STPŠ Trbovlje

  V mesecu septembru se bodo na šoli začeli tudi brezplačni 
tečaji za zaposlene, starejše od 45 let, in sicer nadaljevalni tečaj 
nemščine in 20-urni tečaj Excela.

Katja Podbregar

Raziskovalno v novo šolsko leto
  Na prvi šolski dan smo v GESŠ Trbovlje z veseljem pričakali 
vse naše dijake, še posebej pa prvošolce. Ti so začeli tridnevno 
spoznavanje šole, razreda, sovrstnikov, profesorjev. Na sklepni 
prireditvi, po uvajanju, so se predstavili kot razred z različnimi 
točkami: z glasbeno, s kemijsko, fizikalno, se preizkusili v športnih 
igrah, pri katerih je bilo veliko dobre volje, smeha … Sledilo je še 
obvezno fazančkovanje, na katerem so četrtošolci prvošolcem 
skozi igre in izzive z veseljem predali vse »neformalno znanje«.
  Konec meseca septembra so na vrsti ekskurzije po Sloveniji in 
1. maraton, ki bo obarvan v duhu dneva jezikov. V začetku oktobra 
pa se bodo dijaki spopadli z matematiko na matematičnem 
maratonu, ki bo po enoletnem premoru ponovno zaživel v izvirni 
obliki – na soboto, z vso spremljajočo ponudbo: celodnevna 
matematika, majčke, priboljški in še kaj. 

Z lanskim šolskim letom se je naša šola priključila 
projektu MEPI. Ker so mepijevci pridno delali po 
programu, jih je od 7. do 9. septembra 2017 čakala 
še srebrna kvalifikacijska odprava po Posavskem 
hribovju: Tremerje, Šmohor, Kal, Mrzlica, Dom pod 
Javorjem, Sveta Planina, Sveti Lenart, Čebine, Klek, 
Planinska vas, GESŠ Trbovlje. Tridnevno popotovanje, 
50 kilometrov, spanje v šotorih so bili krasen izziv, ki so 
ga z veseljem opravili.

Novo šolsko leto, nova šolska 
avla Glasbene šole Trbovlje

  Počitniški dnevi so primerni za prenovo in čiščenje šolskih 
prostorov. Tudi Glasbena šola Trbovlje je to poletje doživela nekaj 
posegov, ki so turobno in temno avlo spremenili v svetel, odprt in 
prijazen prostor. Obiskovalec pri vstopu v stavbo doživi prvi stik z 
ustanovo, glasbena šola, ki je namenjena glasbeni ter plesni vzgoji in 
izobraževanju, pa nujno potrebuje miren in prijeten prostor za 
pripravo na pouk ali nastope. Od leta 1977 do danes je avla postajala 
vedno bolj stara, zastarela, neustrezna za število obiskovalcev, ki 
prihajajo dnevno v Glasbeno šolo Trbovlje. S 1. septembrom 
šolskega leta 2017/18 pa so učenci, starši in učitelji vstopili v nov 
prostor, v katerem bodo otroci in obiskovalci lahko posedeli, 
počakali, naredili nalogo, brali in se pripravili na pouk ali nastop. 
Zahvala gre tudi strokovnima sodelavcema Občine Trbovlje, Janu 
Bariču in Juretu Razpotniku, ki sta idejno zasnovo in popis 
potrebnih del pripravila tako, da je izvajalec del lahko opravil vse 
potrebne gradbene, obrtniške in instalacijske posege ter izdelal 
pohištvo. Prenova je stala 12.000 EUR, sredstva pa je šola 
privarčevala tekom nekaj let in jih namensko kot presežek iz 
preteklih let s sklepom Sveta zavoda in Z odobritvijo Občine 
Trbovlje porabila za prenovo. Več kot 300 otrok bo v tem šolskem 
letu vstopalo v nov svet glasbe in plesa tudi zaradi nove avle.

Katja Mikula, ravnateljica

šole
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Angleščina malo drugače

 
  Na Osnovni šoli Tončke Čeč se učenci lahko prek različnih 
projektov sporazumevajo angleško, spoznavajo vrstnike in 
kulture drugih držav. Že tretje leto zapored je naša šola del mreže, 
ki povezuje evropske šole. V sklopu dejavnosti, ki jih ponuja 
digitalni projekt High Five (Anglia Network), smo v lanskem 
šolskem letu med drugim posneli kratke tematske filme, se 
sporazumevali s partnersko šolo iz Nizozemske in svoje 
prispevke objavljali na spletni strani projekta High Five. Letošnje 
leto nameravamo projekt nadaljevati. V septembru smo 
zaznamovali evropski dan jezikov, v sklopu katerega smo se 
učenci lotili izziva medsebojnega učenja jezikov v obliki spletnega 
tekmovanja. 
  Ker branje navdihuje in bogati besedni zaklad, bodo strastni 
bralci angleške literature lahko razpravljali in ustvarjali v 
angleškem bralnem klubu Borderless Reading prek evropske 
skupnosti eTwinning, ki ga letos prvič ponujamo na naši šoli. 
Učenci bodo po prebranem romanu izvedli različne aktivnosti, s 
katerimi se bodo predstavili partnerski šoli iz tujine. Med drugim 
bodo odigrali prizore iz literarne predloge, raziskovali življenjepis 
avtorja ter delili mnenja in izkušnje z drugimi učenci.
  Oba projekta sta usmerjena v razvijanje digitalnih 
kompetenc, sporazumevalnih zmožnosti, timskega dela, v 
spoznavanje raznolikih kultur in držav, spoznavanje vrstnikov iz 
različnih okolij in ne nazadnje je mogoče tudi sklepanje novih 
prijateljstev. 

Petra Petelin in Erika Gajser Bizjak

»Cankarjeva« nova podoba
  Junij 2017: zaposleni na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje smo 
imeli po koncu pouka pravo malo vajo čiščenja in prestavljanja 
pohištva ter didaktičnih pripomočkov (spraznili smo celotno 
pritličje šole, pospravili vse računalnike in projektorje na šoli, 
odstranili vse (manjše) športne pripomočke iz telovadnice ...).
  Julij in avgust 2017: v najhujši zunanji vročini so številni 
delavci začeli izvajanje energetske sanacije šole in telovadnice. 
Šolsko dvorišče se je spremenilo v gradbišče, šolski prostori pa v 
»mravljišče«. V okviru energetske sanacije so bila v dveh mesecih 
zamenjana vsa svetila, popravljeno je bilo razvejanje centralne 
napeljave po celotni šoli, predelan vhod v šolo, urejeno 
prezračevanje sanitarij, šola dobiva novo fasado, s katero se 
ohranja vse, kar je naša, cankarjevska posebnost (napis na šoli, 
obrobe oken), potekajo priprave za vgradnjo zunanjih senčil. 
Začela so se tudi dela v šolski telovadnici, ki se bodo predvidoma 
končala v oktobru (izvedena je bila hidroizolacija objekta, 
zamenjujejo se okna, tla, obnavljajo se stene, vgradila se bodo 
druga svetila in uredilo se bo prezračevanje). Hkrati pa je potekala 
adaptacija pritličja šole, ki se je izkazala za zelo potrebno. Vlaga in 
starost objekta sta pokazali zobe, številni lokalni izvajalci pod 
nadzorom investitorja, Občine Trbovlje, pa so bili vsemu delu 
kos v dogovorjenem roku, da smo lahko (skoraj) pravočasno sedli 
v šolske klopi.  
  September 2017: nadaljujejo se dela na objektu in v šolski 
telovadnici, zato začasno za izvajanje pouka športa in drugih 
dejavnosti, npr. podaljšano bivanje, uporabljamo dvorišče za 
Domom Svobode. 
  Izboljšani pogoji dela v šoli navdušujejo mlade in stare 
uporabnike zgradbe. Lepo je pogledati vse te izboljšave, a ker je 
»najlepši del lepote tisti, ki ga slika ne more izraziti« (Francis 
Bacon), se veselimo izboljšav, ki nikakor niso bile samoumevne, 
zanje pa se zahvaljujemo vsem, ki so omogočili to lepotičenje 
»Cankarja«.

  Dobrodošli ste, da nas obiščete.
Mag. Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada.
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Plavalna šola v naravi OŠ 
Trbovlje
  Učenci tretjih razredov OŠ Trbovlje, Podružnične šole 
Alojza Hohkrauta in Podružnične šole Dobovec so se 
septembra udeležili plavalne šole v naravi, ki je letos potekala v 
Seči pri Portorožu. Šola mora organizirati 20-urni plavalni tečaj 
v drugem ali tretjem razredu. Učenje plavanja vodijo 
usposobljeni učitelji, ki so pozorni predvsem na izboljšanje 
tehnike plavanja pri večini otrok in podajanju osnovnih veščin 
tistim, ki tega do tretjega razreda še niso usvojili. S podajanjem 
veščin plavanja v Osnovni šoli Trbovlje začnemo že v prvem 
razredu, ko učenci obiskujejo začetni deseturni tečaj plavanja, 
nadaljujemo v drugem razredu v mesecu juniju na našem letnem 
kopališču s triurnim obnovitvenim tečajem in končamo s šolo 
plavanja v tretjem razredu. Učenci tako dobro pripravljeni 
dočakajo obvezno preverjanje veščin plavanja v 6. razredu. Že 
drugo leto smo imeli prvi teden poletnih počitnic organiziran 
tudi teden učenja plavanja za učence neplavalce, ki jim do 3. 
razreda te veščine ni uspelo usvojiti. Tečaj vodijo naši športni 
pedagogi in je v sodelovanju z Zavodom za šport Trbovlje za 
učence brezplačen. Analize kažejo, da se je plavalna pismenost 
otrok s takšnim delom bistveno izboljšala in tako šolo zapusti le 
malo neplavalcev.
  Šola v naravi v tretjih razredih pa ni le učenje plavanja. Za 
marsikaterega učenca je to prva ločitev od doma in staršev ter 
možnost za pridobivanje novih socialnih veščin. Otroci se 
navajajo na samostojno življenje, saj sami postiljajo svoje 
postelje, poskrbijo za urejenost sobe in svojih osebnih stvari ter 
higieno, strežejo hrano, pripravljajo in čistijo jedilnico, si 
medsebojno pomagajo in sobivajo. Prav tako spoznavajo 
številne naravoslovne teme in dejavnosti, ogledajo si priobalni 
svet in slovensko obalo z morja, teoretične stvari preizkusijo v 

praksi.
  K plačilu šole v naravi delno pripomorejo sredstva šolskega 
sklada in subvencija Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport.

Uroš Ritonja in Špela Češnovar

Samo odločiti se je treba 
  Ljudje po večini delujemo po ustaljenih navadah in vzorcih. 
Ko pride do situacije, ko je treba nekaj spremeniti, narediti korak 
naprej, pa veliko ljudi ne zmore tega brez spodbude in pomoči. 
To, da se učimo vse življenje, vemo vsi. Prav tako vemo, da 
moramo v korak s sodobno tehnologijo, pametnimi telefoni, 
računalniki, da je dobro znati slovenščino in tuje jezike, še bolj pa 
dobro komunicirati, poslušati in znati reševati konflikte s seboj in 
z drugimi. Dobra pismenost na vseh področjih je vstopnica za 
boljše življenje. Ko pa je treba na tečaj, delavnico, da se 

opolnomočimo za lažje življenje in delo, pa je običajno prisoten 
izgovor »Nimam denarja«. Zasavska ljudska univerza je na 
različnih razpisih pridobila finančna sredstva za vseživljenjsko 
izobraževanje zaposlenih, brezposelnih, starejših, priseljencev … 
Toliko brezplačnih programov, kot jih imamo zdaj, še nismo 
nikoli imeli. Odstranili smo najpogostejšo oviro. Zato ne 
odlašajte, pridružite se številnim zadovoljnim odraslim, ki jim je 
ZLU spremenila življenje. Obiščite www.zlu.si ali www.vgc-
zasavje.si in izberite pravi program zase. Učenje dokazano 
podaljšuje dolžino in kakovost življenja. Zato se splača. 

Polona Trebušak

Plavalni tečaj vodijo šolski športni pedagogi in je v 
sodelovanju z Zavodom za šport Trbovlje za 
trboveljske učence brezplačen. Analize kažejo, da 
so se plavalne zmožnosti otrok na račun takšnega 
dela bistveno izboljšale in tako šolo zapusti le malo 
neplavalcev.
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Sončno poletje v knjižnici 
Trbovlje
  Julij in avgust sta bila v trboveljskem hramu knjig in drugega 
knjižničnega gradiva pestra: za obiskovalce in člane smo uredili 
poletni kotiček pred knjižnico, postavili menjalnico knjig na 
Letnem kopališču Trbovlje, uspešno uvedli projekt S Trboveljčani 
med knjige (predstavljali smo Zasavca leta Gašperja Ovnika in 
njegov bralni okus) ter mladim obiskovalcem knjižnice približali 
poklic knjižničarja v okviru projekta Knjižničar za en dan. 
  Ponosni in hvaležni smo, da smo bili tudi letošnje poletje 
dobrodelni; s pomočjo svojih članov in obiskovalcev smo zbrali 
rabljeno in novo šolsko opremo, ki smo jo pred začetkom šolskega 
leta predali Območnemu združenju Rdečega križa Trbovlje. Na 
tem mestu še enkrat hvala vsem, ki ste pomagali in podali roko. 
Polni poletnega sonca bomo vstopili v jesen, ko bomo začeli nove 
projekte, obogatene literarne dogodke in imeli sogovornike, 
predstavljali pa bomo tudi književne novosti – vabljeni k nam.

Katra Hribar Frol, direktorica 

Nov pevski zbor v Trbovljah
  V soboto, 26. avgusta 2017, je bil za Zasavje po svoje 
zgodovinski dan, saj so se v legendarni slavčkovi sobi Delavskega 
doma v Trbovljah na prvi vaji zbrali pevke in pevci novega 
zasavskega mešanega pevskega zbora, ki je za zdaj še brez imena. 
Zbor vodi Aljaž Bastič, cilj pevk in pevcev pa je prepevati 
zahtevnejšo zborovsko literaturo in se udeleževati zborovskih 
tekmovanj doma in v tujini. 37 pevk in pevcev je bilo zbranih na 

Mednarodni pevski festival 
Ohrid Pearl – avgust 2017
  Vokalna skupina Iris z Izlak, ki jo sestavljajo pevke iz vseh treh 
zasavskih občin in jo vodi Blaž Rojko iz Trbovelj, se je avgusta letos 
prvič udeležila mednarodnega tekmovanja na Ohridu v Makedoniji. 
Z željo in upom, da osvojijo najboljši rezultat svojega večletnega 
delovanja na zborovskem področju, so pevke in zborovodja 
tričlansko mednarodno žirijo prepričali in si pripeli zlato priznanje. 
Poleg zlatega priznanja je skupina prejela še priznanje za najboljši 
izbor tekmovalnih pesmi, posebno priznanje pa je šlo zborovodji 
Blažu Rojku za njegov aranžma makedonske ljudske pesmi Jovano, 
Jovanke, ki so jo prvič izvedli na tekmovanju. Zlati Ohrid bo še 
dolgo ostal v njihovem spominu.

Vanja Prevolnik

Tiny museum
  Nad stopniščem Delavskega doma Trbovlje je v okviru 25. 
bienala oblikovanja zaživel začasni Muzej Tiny. Maja smo v 
Delavskem domu Trbovlje odprli enega izmed sedmih prizorišč 
25. bienala oblikovanja, ki ga že od leta 1964 prireja Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje. Letošnji bienale nosi naslov Daleč, 
tako blizu. Sedem tematskih skupin je poiskalo kraje, ki bi jih 
ponovno poselili, navade, ki bi jih ponovno obudili, in osnove 
sobivanja, ki bi jim dali nov pomen. Tako so se tematske skupine 
odpravile na sedem specifičnih lokacij in ena izmed njih je v 
Trbovljah našla prizorišče za razvijanje njihovega scenarija z 
imenom Po utopiji. Nad stopniščem Delavskega doma Trbovlje 
je tako na ogled Muzej Tiny, ki so ga začasno postavili za namen 
festivala. Paviljon je delo tujih umetnikov; namenjen bo 
razstavam in dogodkom na temo Trbovelj.

podlagi avdicij, ki so bile izvedene v mesecu maju. Prvič se bodo s 
koncertnim sporedom predstavili v Gledališki dvorani Delavskega 
doma v Trbovljah 9. 11. ob 20. uri. Na prvem koncertu bodo 
njihovi gostje pevci celjskega mešanega pevskega zbora Collegium 
Vocale, ki ga vodi zborovodkinja Bernarda Preložnik Kink. Vabimo 
vas, da si že danes označite 9. 11. in ste navzoči na predstavitvi 
novega zasavskega pevskega sestava. Če koga mika prepevati v 
takšnem sestavu, obveščamo, da bodo v novembru, po koncertu, 
ponovno razpisane avdicije in takrat se bo spet mogoče pridružiti.
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Lutke za vse generacije
  Kulturno društvo Lutkovna skupina Lučka je v sezoni 
2916/17 uresničila zelo pester program. Skupina seniork je 
izvedla pet različnih avtorskih lutkovnih igric za najmlajše; od 
tega so kar tri novonastale: Veselo potovanje, Ovčka Puhica in 
Račka. Za Ovčko Puhico so prejele srebrno priznanje na 
republiški reviji v Dolenjskih Toplicah. Otrokom so bogatile 
doživetja in spoznanja o kulturnih vrednotah na svečanem 
obeležju svetovnega dne lutk 21. marca na matinejah in 
abonmaju v Delavskem domu. Gostovale so po več vrtcih in 
šolah v Ljubljani, Hotiču, na Savi in v Knjižnici Radeče. Povsod 
so se majhni gledalci prijetno odzivali in se iskreno zahvaljevali.
  Lučke seniorke pa so čarobni lutkovni svet pokazale tudi 
odraslim. 12. maja so sodelovale v programu Zasavske ljudske 
univerze na Nacionalnem odprtju 22. Tedna vseživljenjskega 
učenja v Delavskem domu. Lutki dedek France in vnuk Jaka sta 
v vložkih z naslovom Kar se Janezek nauči, to Janez zna izvirno 
doživeto komentirali dogajanja na odru in v drugih prostorih 
kulturnega hrama. Navdušila sta polno dvorano eminentnih 
gostov, obiskovalcev iz različnih izobraževalnih in kulturnih 
ustanov iz vse Slovenije. Izjava organizatorja, da so bile lutke 
»top,« je razveselila avtorico besedila Marinko Bučar ter 
soizvajalki Ido Trček in Mileno Skrinar. 
  Prav ta lutkovni nastop je spodbudil prof. Alenko Knez, da 
je »Lučke« povabila v Katapult na zaključno srečanje Sos-šole v 
mesecu juniju. Namenjeno je bilo v zahvalo prizadevnim 
učiteljem 1. triade, ki šolarjem odkrivajo ustreznejše metode za 
učenje in razumevanje matematike. Lutkarice so se rade odzvale 
in s priložnostno zabavno igrico dodale sproščeno vzdušje k 
zanimivemu »dnevu učiteljev.«
  Lučke seniorke so 1. septembra 2017 polepšale prvi šolski 
dan prvošolčkom na Osnovni šoli Valentina Vodnika v 
Ljubljani z lutkovno igrico Ovčka Puhica. V tednu otroka bodo 
5. oktobra gostovale na Osnovni šoli Ivana Skvarče v Zagorju, 
3. decembra pa so jih povabili v Strasbourg k slovenskim 
otrokom zaposlenih delavcev v Evropskem parlamentu. Zanje 
pripravljajo lutkovno igrico s pravljično vsebino, ki bo uvod v 
čarobno pričakovanje novoletnih praznikov. Morda bodo 
njihove starše presenetile z zabavno predstavo Dolibol.
  V praznično obarvanem decembru bodo Lučke za najmlajše 
pripravile lutkovno igrico z novoletno vsebino in jo kot 
običajno povezale s prihodom Božička ali Dedka Mraza, ki jo 
bodo odigrale v DDT in obiskale otroke po delovnih 
organizacijah. Za odrasle občane pa konec decembra 
pripravljajo novost; z lutkovno animacijo in s plesnimi vložki 
želijo pričarati praznično vzdušje ob prelepih pesmih v 
sodelovanju s skupino Eho. Praznične vtise pa bodo popestrile 
tudi imenitne lutke, ki bodo na razstavi iz okrašenega Malega 
muzeja delile srečo vsem občanom, posebno najmlajšim. Lepo 
bo!

4. dritl uspešno začel svoje 
poslanstvo
  Virtualni muzej rudarstva 4. dirtl, ki so ga v Delavskem domu 
Trbovlje slovesno odprli 17. junija, je več kot uspešno prestal svoj 
ognjeni krst. Inovativen način predstavitve skoraj 220-letne 
tradicije rudarstva v Trbovljah je pritegnil veliko pozornost 
obiskovalcev in medijev. Postavitev v pododrju Delavskega doma, 
ki rudarstvo predstavlja skozi navidezno in razširjeno resničnost, 
3D-animacije, holograme, zvočne učinke in video, je do konca 
poletja privabila več kot 2.000 obiskovalcev. Poleg domačinov so 4. 
dritl obiskali gostje iz vseh koncev Slovenije pa tudi iz vseh koncev 
sveta. V knjigo vtisov so se tako vpisali obiskovalci iz Kanade, 
ZDA, Španije, Mehike, Velike Britanije, Francije, Belgije … 4. dritl 
se je pojavil v vseh osrednjih slovenskih medijih, kot so: Radio in 
televizija Slovenija, Kanal A, Dnevnik, Delo, Nedeljski dnevnik, 
uspešno je prestal tudi turistično patruljo časopisa Svet24. Ob 
koncu avgusta je muzej obiskala filmska ekipa. Ekipa, ki stoji za 
projektom, je vesela vseh pozitivnih odzivov, a ne misli zaspati na 
lovorikah. Virtualni muzej rudarstva 4. dritl je dinamična 
postavitev, ki nenehno išče nove možnosti za atraktivne 
predstavitve, zato se že ukvarjajo z načrti za dopolnitve in razširitev 
muzeja. Tako skrbijo, da bodo zadovoljni obiskovalci imeli več kot 
dober razlog, da se ponovno oglasijo v »Dritlu«. 

Spremljajte 
nas tudi na 
spletu.

www.srcnotrbovlje.si
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Športne novičke Društva 
invalidov Trbovlje
  Društvo invalidov Trbovlje ima v programu delovanja tudi 
poseben socialni program Rekreacija in šport, v njegovem okviru 
pa se lahko invalidi vključujejo v panoge: namizni tenis, pikado, 
balinanje, streljanje z zračno puško in ribolov v sladkih vodah 
(lovljenje rib s plovcem). V aprilu je potekalo območno 
tekmovanje v športnem ribolovu posamezno na ribniku ob 
Ribniškem domu v Zagorju. Naše društvo so zastopali 
tekmovalci: Niko Šmargut, Zdravko Pfajfer, Omar Fulan in Peter 
Tončarovski. Zadnji je zasedel odlično 1. mesto in se uvrstil na 
državno prvenstvo Zveze za šport invalidov Slovenije – 
Paraolimpijski komite, ki je potekalo 20. maja na tekmovalni trasi 
Radeče. Tam je naš tekmovalec Peter Tončarovski postal državni 
prvak. Iskreno mu čestitamo in želimo nadaljnjih uspehov. 7. 
oktobra bo v Hrastniku potekalo območno tekmovanje invalidov 
v pikadu za moške in ženske ekipe. V letu 2016 so naši tekmovalci 
Branko Deželak, Srečko Obrovnik, Ignac Jamšek, Ivan Kaligaro 
in Franjo Sovdat dosegli 1. mesto na območnem tekmovanju, na 
državnem tekmovanju Zveze za šport invalidov Slovenije pa so 
postali državni prvaki. Upajmo, da jim bo sreča naklonjena in da 
bodo ponovili lanski uspeh.          

Stanka Kink

V okviru Zveze delovnih invalidov potekajo 
območna tekmovanja, na katerih se pomerijo 
športniki posameznih panog. Najboljši z območnih 
tekmovanj pa se uvrstijo na državno tekmovanje, 
katerega organizator je Zveza za šport invalidov 
Slovenije – Paraolimpijski komite.

Ženski nogomet v Trbovljah
  Igralke in vodstvo kluba na čelu s predsednikom Marjanom 
Budišo so si za cilj zastavili popularizacijo nogometa med 
deklicami in dekleti v širši regiji ter postavitev trdnih temeljev za 
stabilen ženski nogometni klub. V prvem tednu septembra se je 
začela nogometna šola za deklice od 5. do 14. leta. Odziv je bil 
zelo dober, saj se je na prvem treningu zbralo več kot 15 deklet, 
željnih igranja nogometa. Za tiste, ki so prvi trening zamudile, ni 
še nič izgubljeno, saj bo vpis potekal še vse do konca septembra. 
Nogometna šola je eden izmed najpomembnejših členov novega 
kluba, saj je kakovostno delo z mladimi predpogoj za uspešen 
razvoj kluba.
  Seveda pa je ogledalo kluba v javnosti članska ekipa, ki v 
letošnji sezoni nastopa v Ženski nogometni ligi Pro-Tom. V 
soboto, 9. septembra, so na stadionu Rudarja odigrale prvo 
prvenstveno tekmo, na kateri so se pomerile z ekipo NK Bleda. 
Prvi, zgodovinski gol za ŽNK Trbovlje je v 20. minuti dosegla 
Anja Pavlin. To je bil prvi od skupno devet golov, ki so jih dosegle 
trboveljske igralke do konca srečanja, ki so ga dobile z 9 : 0. Za 
ŽNK Trbovlje je tri zadetke dosegla Lea Seručnik, po 2 Ana in 
Nina Mele, Tajda Fejzić in Anja Pavlin pa sta prispevali po en gol. 

Brez dvoma so Trbovlje mesto z dolgo nogometno 
tradicijo, njeno novo poglavje pa je začel pisati 
ženski nogometni klub ŽNK Trbovlje.

Trboveljske nogometašice so tako več kot spodbudno začele svojo 
tekmovalno pot in ni dvoma, da bo prvi sledilo še veliko zmag.

ŽNK Trbovlje
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Vabljeni k smučanju
  V Smučarskem društvu Trbovlje bomo nadgradili programe 
iz lanske sezone. Le s takšnim pristopom smo lahko primerljivi in 
konkurenčni z najboljšimi slovenskimi smučarskimi klubi. Med 
sezono smo se pogovarjali s starši, opazovali otroke, skušali 
upoštevati želje in potrebe vseh ter tudi tisto, za kar mi menimo, 
da je prava usmeritev za naprej.
  Tekmovalne skupine bomo imeli v dveh starostnih 
kategorijah – U-14 (mlajše deklice) in U-10–12 (mlajši cicibani in 
cicibani). Iz lanske sezone bomo nadaljevali program alpske šole 
– vrhunsko rekreativno smučanje. Dodali bomo še program 
Medvedkov, najmlajših, ki bi bili radi vključeni v redno vadbo 
(letnik 2010 in mlajši).
  V programih delujemo trenerji z najvišjimi stopnjami 
izobrazbe v smučanju, diplomanti FŠ, trenerji z dolgoletnimi 
izkušnjami, zato gremo lahko s ponudbo dovolj v širino, da 
prilagodimo vsebine starosti, sposobnostim in željam otrok. 
Ponujamo aktivnosti za otroke, ki se šele vključujejo v smučarski 
šport, za otroke, ki radi uživajo, se zabavajo, družijo in bi se hkrati 
naučili še dobro smučati, ter za otroke, za katere starši upajo, da 
bodo nekoč resneje tekmovali. 
  Poleg smučarskih ciljev si postavljamo tudi »nesmučarke«. 
Skozi treninge skušamo vplivati tudi na vrednote otrok, ki jim 
bodo koristile v šoli in potem pozneje v življenju: navdušenje, 
odločnost, vztrajnost, vzdržljivost so lastnosti, ki jih mora imeti 
vsak športnik; disciplina, športno vedenje – brez tega ni ne 
kakovostnih treningov ne tekmovanj; samostojnost (skrb za 
opremo, zase), timsko delo (smučanje je v osnovi timski šport); 
zanesljivost (treningi v manj poznanem, nepredvidljivem okolju, 
v katerem mora trener zaupati svojim tekmovalcem, oni pa 
njemu); osredinjenost (na voljo imamo omejen čas, informacij na 

Smučarski treningi so pestri, zanimivi in raznoliki tudi, 
ko ni snega. 

terenu je veliko in izgubljanje fokusa vodi v dolgočasen, 
neracionalen trening).  

SD Trbovlje

Kako se vključim v program?
  – info@sdtrbovlje.si
  – 041 969 429 (Gorazd Ranzinger)
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  Ker je dolgo in vroče poletje minilo in smo se lokalci tudi 
tokrat hladili na Letnem kopališču Trbovlje, je prav, da spoznamo 
tudi zgodovino objekta, ki že od leta 1928 vsem ljubiteljem vode in 
plavanja omogoča razposajenost, veselje in ne nazadnje tudi 
ohladitev. Kot navajata Lenarčič in I. Ivančič Lebar, je prvo 
preprosto kopališče v Trbovljah začelo delovati konec poletja (28. 
avgusta) leta 1928, dolgo je bilo 12 in široko 30 metrov. Vodo zanj 
so pridobivali iz bližnjih potokov. Leta 1930 so ob kopališču 
zgradili še kopališko zgradbo s kabinami in kopalnicami z banjami 
in s tuši – zadnje so občanke in občani v tistem času uporabljali vse 
leto, saj večina domačinov kopalnic, opremljenih s tuši ali z 
banjami, ni imela. Leta 1956 je bilo zgrajeno povsem novo 
kopališče s tremi bazeni (za otroke, neplavalce in za plavalce), ki je 
bilo leta 2002 v celoti obnovljeno. Vira omenjata tudi gradnjo 
manjšega pokritega oz. zimskega bazena v kopališki zgradbi, ni pa 
jasno, katerega leta je bil zgrajen. 
  Naj pa vas opomnim, da našega bazena nikakor ne bi bilo brez 
ljubega perkmandeljca. S tem je bilo pa takole: ob še enem od 
dolgih in vročih poletij je naš perkmandeljc zehal ter se pretegoval 
in dolgočasil v enem izmed rudniških rovov globoko pod zemljo. 
Bilo mu je vroče, bil je siten in strašno si je želel pregnati vročino in 
tudi dolgčas, ki mu je vztrajno lezel v srce in možgane. Ni pa bilo 
vroče samo njemu, videl (in občasno tudi zavohal) je, da bi hlad 
prijal tudi njegovim podzemnim sotrpinom – knapom. Ne bodi 
len, si je na glavo poveznil čepico, da bi si vsaj glavo zavaroval pred 

(IZ TRBOUSKIGA 
ZGUDUVINSKIGA LADLCA)
oz. kaj bi moral o Trbovljah vedeti vsak 

Trboveljčan

Kopališče – bazen
 

soncem, in jo mahnil na površje. Pred vhodom v jamo se je 
razgledoval po svoji ljubi dolini ter razmišljal, kje in na kak način bi 
se ohladil. Zakotalil se je po hribu v dolino in kar malo 
nenačrtovano pristal v hladni strugi Trboveljščice. Strah pred 
novim in neznanim mu je ohromil misli, hip zatem pa je njegovo 
telo začelo uživati v blagodejnem hladu vode. Prepustil se je nežni 
masaži potoškega toka in od užitka skoraj zaspal, takrat pa se mu je 
posvetilo: voda, seveda, voda! Ampak Trbovlje imajo veliko preveč 
prebivalcev, da bi se vsi namakali in hladili v lokalnem potoku in 
njegovih pritokih, Sava pa je predaleč. Razmišljal je naš 
perkamandeljc in modroval do sončnega zahoda, takrat pa je dobil 
idejo. Hitro, kot so mu dopuščale kratke nožice, je stekel proti 
domu enega izmed občinskih veljakov, skočil tamkaj na okensko 
polico in se spustil skozi odprto okno na vzglavje mirno smrčečega 
za Trbovlje pomembnega gospoda. Začel je šepetati perkmandeljc 
spečemu na uho, skozi svet sanj mu je predal svojo idejo o 
postavitvi ogromne betonske bane, zajezitvi in preusmeritvi 
potoških voda in gradnji pravega kopališča, namenjenega vsem 
prebivalcem Trbovelj. Tako je perkamandeljc šepetal do jutra, ko 
so ga prvi bliski rojevajočega se dne pognali iz hiše v hrib, nazaj v 
njegovo jamo. Občinski veljak se je prav tako prebudil z jutrom, še 
vedno tavajoč v sproščajočih vodnih sanjah, ne vedoč, ali je bila 
ideja o javnem kopališču/bazenu v Trbovljah res njegova – a bila 
mu je všeč in uporabil je vse svoje moči, vsa znanstva in privilegije 
ter dosegel, da smo Trboveljčanke in Trboveljčani dobili prvo 
kopališče. Nikdar se nikomur ni posvetilo, da je za naše kopališče 
zaslužen perkamandeljc, ki je sad svoje ideje in dejanj s pridom 
užival v nočni samoti bazena in v hladni kopališki vodi koval nove 
načrte – mogoče to počne še danes. 

Katra Hribar Frol

  Vira: 
ź Ivančič Lebar, Irena (1999): Naše Trbovlje, Izlake, Grafex.
ź Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in počez, 

Trbovlje, Tiskarna Tori.

kuolmčki

Foto: Andrej uduč



križanka

NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 
26. oktobra 2017 pošljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna 
križanka), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

Nagrada: 4-krat velik dežnik Zasavske ljudske univerze. 
Nagrajenca križanke iz prejšnje številke, ki sta prejela knjigi Mali junaki, sta Laura Godec in Hana 
Hribar. Čestitamo!

Lokalno televizijo ETV lahko spremljate tudi v Trbovljah v KKS EVJ Elektroprom in v sistemu 
Telemach. Na naših videostraneh, na naši spletni strani (www.etv.elektroprom.si) in na 
socialnih omrežjih so objavljeni naš pester tedenski TV-spored in posnetki naših oddaj. Na vaš 
elektronski naslov vam lahko redno pošiljamo naše oddaje, TV-spored in nagradna vprašanja. 
Dobite nas na etv@elektroprom.si ali na 03 56 57 158.
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OKTOBER

torek, 3. 10.

ob 19.00

odprtje razstave Art Kum, nova galerija DDT, DDT. Razstava bo 

na ogled do 17. 10.

ob 20.00

koncert Fake Orcestra v kavarni DDT

sreda, 4. 10. 

17.00

pravljična ura, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

19.00

predavanje Mateje Grošelj o Dubaju, čitalnica oddelka za 

odrasle, KTS

19.00

ob svetovnem dnevu bele palice: monoigra Vinka 

Möderndorferja Ničesar ne obžalujem (igra Metka Pavšič), Lions 

klub Trbovlje. Delavski dom Trbovlje, vstopnina

sobota, 7. 10. 

ob 10.30

lutkovni abonma: Petjin kolesarski izlet, kinodvorana DDT, Zavod 

Enostavno prijatelji

petek, 8. 10. 

14.00

informativna ura: Možnosti vključevanja vseh generacij v 

brezplačne aktivnosti, ZLU

ponedeljek, 9. 10. 

ob 18.00

odprtje razstave Packe, stara galerija DDT, Relik. Razstava bo na 

ogled do 24. 10.

sreda, 11. 10.

15.00

svetovalna urica (ISIO/SVZAP): Časovna perspektiva – kakšen je 

moj odnos do časa in kako vpliva na moje življenje, brezplačno, 

obvezne prijave po tel. št. 03 56 31 191 ali isio.zasavje@zlu.si, 

ZLU

17.00

pravljična soba Tončka Knjigoljuba, pravljična urica, KTS 

19.00

potopisno predavanje: Dominika in Igor Osvald: Sedemletna 

pot – življenje z enosmerno vozovnico, čitalnica oddelka za 

odrasle, KTS

četrtek, 12. 10.

17.00

srečanje domoznanske skupine Pr` Bukmandeljci: obiskali bomo 

pokopališče pr` Kobac, KTS

19.00

potopis Potovanje po bivši Jugi (Zoran Furman), MCT

torek, 17. 10. 

ob 19.30 

gledališki abonma: Čudežna terapija, gledališka dvorana DDT, 

DDT

sreda, 18. 10. 

ob 17.00

plesna pravljična urica v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje, 

pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 17.00

dobrodelni koncert Osnovne šole Trbovlje, gledališka dvorana 

DDT, Osnovna šola Trbovlje

četrtek, 19. 10.

19.00

predavanje o življenju in delu Primoža Trubarja ob 500-letnici 

reformacije in ponovnem izidu novega Dalmatinovega 

testamenta prvič po 433 letih, predavatelj: mag. Benjamin 

Hlastan (pastor evangelijske cerkve), čitalnica oddelka za 

odrasle, KTS

19.00

1.900 km po hriboviti Sloveniji (Predavanje – Pia Peršič in Andrej 

Martinčič), MCT

sobota, 21. 10.

8.00–18.00

interaktivno fizično gledališče (Delavnica – KUD Ljud), MCT

ob 19.00

večer z ljudskimi pevci in godci, PD Čeče

ponedeljek, 23. 10.

17.30

literarni krožek, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

torek, 24. 10. 

17.30

Buklžur, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

sreda, 25. 10.

17.00

ustvarjalna delavnica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

19.00

Po Trbovljah s kumerati – predstavitev knjige Romana Kukoviča: 

Tisti njihovi srebrni glasovi (pogovor vodi Robert Čop), čitalnica 

oddelka za odrasle, KTS

ob 20.00

gledališka predstava Tvoj bodoči bivši mož (Vid Valič), gledališka 

dvorana DDT, DDT

četrtek, 26. 10.

14.00

kostanjev piknik nad gostiščem Brin, Turistično društvo Trbovlje

predvidoma druga polovica oktobra 2017

odprtje energetsko sanirane šole in prenovljene šolske 

telovadnice, OŠ IC

ponedeljek, 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 23. 10., 30. 10 

ob 17.00

vodena vadba z Julijo, Večgeneracijski center Zasavje, Rudarski 

dom, Trg svobode 11, Trbovlje, brezplačno, prijave 068 613 954

torek, 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10. 

ob 11.00

Medgeneracijska skupina Sinička, Večgeneracijski center 

Zasavje, Rudarski dom, Trg svobode 11, Trbovlje, brezplačno, 

prijave 068 613 954

NOVEMBER

sreda, 8. 11.

17.00

pravljična urica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

17.00

dobrodelni koncert Osnovne šole Trbovlje, gledališka dvorana 

DDT, Osnovna šola Trbovlje

19.00

večer glasbe in poezije: Matevž Šalehar - Hamo in pesniška 

zbirka Ljubezen, skupaj s Primožem Siterjem, čitalnica oddelka 

za odrasle, KTS
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19.00

muzikal Vesna, v gledališki dvorani DDT

sreda, 29. 11. 

17.00

ustvarjalna delavnica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

19.00

literarni večer: Damjana Bakarič in knjiga Na tesnobi, KTS

četrtek, 30. 11.

19.00 

potopis Čudoviti Dolomiti (Vasja Markič), MCT

vsak ponedeljek, 6. 11, 13. 11., 20. 11., 27. 11.

17.00

vodena vadba z Julijo, Večgeneracijski center Zasavje, Rudarski 

dom, Trg svobode 11, Trbovlje, brezplačno, prijave 068 613 954

vsak torek, 7. 11., 14. 11., 21. 11., 21. 11., 28. 11.

11.00

Medgeneracijska skupina Sinička, Večgeneracijski center 

Zasavje, Rudarski dom, Trg svobode 11, Trbovlje, brezplačno, 

prijave 068 613 954

vsak četrtek, 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11.

11.00

športna rekreacija za zdravje, Večgeneracijski center Zasavje, 

Rudarski dom, Trg svobode 11, Trbovlje, brezplačno, prijave 068 

613 954

četrtek, 9. 11. 

ob 19.00

koncert trboveljskega zbora, gledališka dvorana DDT, Trboveljski 

zbor

petek, 10. 11. 

16.00 

martinovanje, Turistično društvo Trbovlje

sobota, 11. 11. 

10.00 

mednarodna brrr kuhna (kuhanje z EVS-prostovoljci), MCT

10.00

lutkovni abonma: Opičja uganka ali mamica, kje si ?, gledališka 

dvorana DDT, Hiša otrok in umetnosti, DDT

ponedeljek, 13. 11.

ob 17.00

odprtje razstave Društva invalidov Trbovlje, stara galerija DDT, DIT

sreda, 15. 11.

ob 17.00

Glasbena pravljica v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje, 

pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

19.00

potopisno predavanje: Brane Ternovšek: Malezija, čitalnica 

oddelka za odrasle, KTS

petek, 17. 11. 

ob 17.00 

podelitev Zlate sončnice in priznanj za leto 2017 v predavalnici 

Delavskega doma Trbovlje, Hortikulturno društvo Trbovlje

sobota, 18. 11.

ob 16.00

odprtje zaključne razstave ZDLS, stara galerija DDT, ZDLS

torek, 21. 11. 

ob 19.30 

gledališki abonma: Peter Kušter, gledališka dvorana DDT, SNG 

Nova Gorica, DDT

sreda, 22. 11. 

17.00

pravljična urica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

19.00

literarni večer ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic: Nina Novak 

Oiseau z romanesknim prvencem (pogovor vodi Katra Hribar 

Frol), čitalnica oddelka za odrasle, KTS

četrtek, 23. 11. 

17.00

srečanje domoznanske skupine Pr` Bukmandeljci: obiskali bomo 

4. dritl, KTS

sobota, 25. 11.

ob 19.00

smučarski ples z Mambo Kings, v avli DDT, SD Trbovlje

ob 19.00

Trio Nušič – gledališka komedija v izvedbi Kulturnega društva 

Svoboda Elektroelement Izlake, PD Čeče

ponedeljek, 27. 11. 

17.30

literarni krožek, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

torek, 28. 11. 

17.30

Buklžur, čitalnica oddelka za odrasle, KTS
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O (ne)vzgoji: Doživetje
  Družina pride do vrha izletniške točke. Oče nakazuje znake 
vživljanja v okolje, zadiha svež zrak in očitno uživa. Glasno 
razmišlja o lepi naravi, prijetni utrujenosti in se udobno namesti 
na klopico pod drevesom. Mlajši otrok je igriv in se takoj zažene h 
gugalnicam. Malo starejši otrok, najstnik, je letom primerno bolj 
'uporniški' in nerga, da je vroče, da bi šel jest in potem nazaj, ker je 
še dolga pot domov. Medtem pa mama že ob prihodu gleda na uro 
in že računa, da je treba naročiti kosilo, 'ker se bo potem še gotovo 
pol ure čakalo, da dobijo na mizo.' Doma ima namreč še precej 
dela in bi zato čez eno uro morali oditi nazaj. Hkrati že, rahlo v 
ihti, kliče mlajšega otroka, da naj se postavi pred kočo, da naj se 
nasmeji v to smer, ga kliče k sebi in mu popravi frizuro, da bo slika 
popolna. Oče ob vsem tem še vztraja pri užitkih narave. Konec 
koncev so komaj prispeli! A že nekaj minut pozneje, ko mama 
konča fotoseanso z najmlajšim, je na 'tapeti' mož. On postane 
kriv za to, da bodo pozno doma. Srednješolec se medtem na vse 
skupaj požvižga, saj je s seboj vzel tudi svoj telefon z ogromnim 
monitorjem in zapadel v svoj svet. Malček medtem pobegne in 
spet skače po travniku. Po kaosu, v katerem vztraja vsak pri 
svojem, zmaga glasna mama, ki v petih minutah vse prežene v 
kočo, v kateri sorazmerno hitro pojedo in že se vračajo nazaj 
domov. 
  Oprostite, ampak kje je tu družinsko doživetje ter občutenje 
izleta in okolja? Kaj bi starše stalo, da bi bili malce inovativni in 
strpni ter otroka ujeli v nekem spontanem in igrivem trenutku?
  Vse skupaj ne nakazuje le na nezmožnost uživanja v trenutku 
ZDAJ, ampak tudi na nekakovostno komunikacijo med 
partnerjema. Energija v družini je bila res slaba, kar se je začutilo 
tudi v okolici, pa čeprav sta bila tam dva čudovita otroka, 
popolnoma zdrava in čila. Družina s takšnima dvema draguljema, 

ki bi morala biti dodana vrednost pri naši notranji sreči, je bila v 
tem primeru sama sebi nevidna. Res pa je, da bo spominski album 
z izjemno naštudiranimi pozami in s 'spontanimi' nasmehi otrok 
videti prav privlačen – sploh za neznance, ki ga bodo gledali.
  Podobnih primerov je seveda ogromno. Družinski dopusti, 
izleti, praznovanja … pogostokrat več stresa kot užitka. In 
sprašujem se, kaj je tisto, kar nam onemogoča postavitve 
primarnih vrednot pred sekundarnimi. Zakaj damo nestrpnosti, 
neučakanosti, medsebojnemu dokazovanju, 'kdo ima prav', 
obstranskim opravilom, zameram itn. več energije kot v tem 
primeru doživetju z družino v čudoviti idili? Ali je res krivec 
sistem, pomanjkanje časa, preveč dela v službi in doma? Ali je 
mogoče pravi problem skrit v nas samih, ko si takšno razvrščanje 
prioritet sploh dovolimo?
  V zgodbi bi bilo napačno s prstom kazati le na mamo kot 
nezrelo, čeprav je tako videti na prvi pogled, ampak gre prej za 
preplet karakteristik obeh staršev in nezmožnosti njune zrele 
komunikacije ali pa pomanjkanje (moževe) empatije kot 
posledica preteklih zamer, mogoče celo občutkov krivde. 
Mogoče je mož le odigral vlogo sproščenega, ker je 'vedel, kako 
bo žena spet tečnarila'. Torej so bili vzroki za situacijo nezreli 
egoboji in kdo bo izpadel pametnejši. Mogoče so nekje zadaj celo 
občutki, da je kdo komu kaj dolžen, ali pa gre samo za slabo 
samopodobo in posledično nezmožnost sebi reči: 'zaslužim si 
nekaj lepega/dobrega.' A kakor koli že zgodbo obrnemo, gre 
vzroke iskati v pomanjkanju poznavanja SAMEGA SEBE, kar 
človeka šele osvobodi in pripelje do notranjega miru ter 
kakovostnejšega sodelovanja z okoljem. 
  Problem za (poudarjam) prepogoste prepire, frustracije, 
strahove, histerije, travme, nevroze, težave z egom itn. niso v 
okolici, ampak v nas samih. Občasni prepiri so nujnost v odnosih, 
saj ti pomagajo k spoznavanju sebe in partnerja, ampak če so 
zgoraj navedene težave prepogoste, je očitno treba nekaj pri sebi 
urediti. 
  Začnite delati na sebi. Spoznajte se skozi svoje otroštvo (če je 
še mogoče, tudi svoje starše). Poiščite pri sebi stvari, ki vas 
veselijo, in jih umestite v vsakodnevni urnik. Bodite pri tem 
disciplinirani. Vsak ima v sebi nekaj, kar ga lahko napolni s srečo 
in mu pomaga nevtralizirati stres, ki ga povzročajo številni 
nezdravi vplivi iz okolja. Ko to v sebi najdete, pa rezultate svojih 
strasti nujno DELITE Z DRUGIMI. To je tisto, kar vas bo 
resnično naredilo srečne. Denar in služba takrat ne bodo več 
razumljeni kot prisila in napor, ampak le še kot sredstvo za dosego 
ciljev – ukvarjanje s stvarmi, ki vas osrečujejo. Takrat boste 
sposobni prioritete postaviti v pravilni vrstni red, majhni 
problemi bodo hitreje rešljivi in manj pomembni, krivci za stres 
pa zmanjšani na normalno raven. In takrat bo tudi izlet z družino 
lahko končno doživet tako, kot se spodobi.

Alen Baumkirher


