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Vsako leto je obiskanost 
našega bazena večja

Soustvarjajte strategijo
našega mesta

ANKETA:

Nohšiht in Anduht tudi letos
z najboljšimi zasedbami v Sloveniji

 prireditev ob
občinskem prazniku

KOLEDAR

Intervju: “Za dober namen bo
prerolkal Slovenijo”

Podjetniške zgodbe: “Ni pomembno,
kaj delaš. Pomembno je, da si dober.”

FOTO: Matjaž Kirn
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Vsako leto je obiskanost 
našega bazena večja

Nova naravoslovno-
zgodovinska učna pot

Občina Trbovlje namerava v 
Prusniku, v neposredni bližini 
novozgrajenega bencinskega 
servisa MOL, oblikovati nara-
voslovno-zgodovin-sko učno 
pot, ki bo hkrati tudi pot po 
območju NATURA 2000 in 
po zavarovanem območju Kra-
jinskega parka Kum. Pot bo 
imela izobraževalni pomen in 
bo vključena v turistično po-
nudbo kraja, za kar ima zelo us-
trezno lokacijo ob vstopu v tr-
boveljsko občino. Združevala 

Rekonstrukcija in energet-
ska sanacija OŠ Trbovlje

Občina Trbovlje pripravlja 
vse potrebno, da bi v letu 
2013 lahko pristopila k dolgo 
pričakovani in nujni rekon-
strukciji ter energetski sanaciji 
zgradbe Osnovne šole Trbovlje 
in telovadnice s spremljajočimi 
prostori. Gre za izredno 
zahteven projekt, v sklopu kat-
erega je potrebno nenehno in 
kakovostno sodelovanje med 
Občino Trbovlje, osnovno šolo 
in izvajalci.V sklopu investicije 
bomo izvedli novo fasado na 
objektu šole in telovadnice, za-
menjali okna in vrata, na novo 
uredili elektro- in strojne insta-
lacije, prezračevanje objekta, 
izolirali streho šole in 

Prenova mestne ulice 
Kešetovo–Rudarska cesta

Občina Trbovlje je na Javni 
poziv za predložitev vlog za so-
�nanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Re-
gionalni razvojni programi« 
kandidirala za so�nanciranje 
projekta »Prenova mestne ulice 
Kešetovo−Rudarska cesta«. 
Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo je odo-
brilo so�nancerska sredstva 
v višini 727.674,07 evrov. 
Projekt smo prijavili v višini 
1.203.306 evrov, s tem da 
bodo stroške obnove in novo-
gradnje preostalih komunal-
nih vodov (elektro, telefon, 
kabelska)  predvidoma �nan-
cirali lastniki in upravljalci 
teh vodov. Glavni namen in-
vesticije je ureditev širšega 
mestnega jedra Trbovelj, in 
sicer od naselja Kešetovo do 
Rudarske ceste, kjer se naha-
jajo številne javne zgradbe 
(bolnišnica, zdravstveni dom, 
vrtec, Športni park Rudar 

telovadnice, prenovili tla. Za 
namen izvedbe investicije se je 
Občina Trbovlje pripravljena 
tudi dolgoročno zadolžiti. Pri-
dobili smo nepovratna sredstva 
Eko sklada, prav tako pa smo 
se prijavili na javni razpis za 
pridobitev nepovratnih sred-
stev Evropskega kohezijskega 
sklada. Trenutno smo v fazi 
izbiranja izvajalca za izvedbo 
del in pridobivanja soglasja 
za zadolževanje s strani Min-
istrstva za �nance. Ocenju-
jemo, da bi lahko z deli začeli 
konec meseca junija ali na 
začetku meseca julija, če bodo 
dokončani vsi potrebni post-
opki. Rok za dokončanje in-
vesticije pa je avgust 2014. 

Kristjan Dolinšek 

…) ter stanovanjski in gospo-
darski objekti. V sklopu oper-
acije se bodo uredile parkovne 
površine, zelenice, pločniki 
in druge sprehajalne površine 
v tem delu mesta, uredila se 
bo mestna ulica, zamenjana 
bo javna razsvetljava ter v 
manjšem delu tudi komunalna 
infrastruktura.

Občina bo z uresničitvijo pro-
jekta za potrebe prebivalcev 
in obiskovalcev zagotovila 
večjo prepoznavnost širšega 
mestnega jedra, optimalno 
izkoriščenost prostorske in-
frastrukture, izboljšanje ka-
kovosti življenja prebivalcev 
občine, boljšo mobilnost, 
povečala privlačnost kraja, za-
gotovila osnovne pogoje za 
razvoj različnih dejavnost ter 
povečala povezanost znotraj 
širšega mestnega središča.

Jana Kneževič

bo prikaz zgodovine tega 
območja (promet in bro-
darstvo na Savi) in nara-
vovarstvene vsebine, kot so 
varovana in zavarovana 
območja, zavarovane živalske 
(močvirski krešič, alpski in 
bukov kozliček, planinski 
orel) in rastlinske vrste 
(kranjska lilija, kukavičevke), 
karbonatna ostenja nad Savo, 
gozdne habitate in visokode-
belni  sadovnjak. Odprtje 
učne poti načrtujemo v 
mesecu juniju, ob občinskem 
prazniku naše občine.

mag. Andreja Bienelli Kalpič

Na fotografiji je označeno področje, 
ki bo prenovljeno.

ČESTITKA
Vsem občankam in občanom Občine Tr-

bovlje ter Zasavkam in Zasavcem čestitam 
ob 25. juniju, dnevu državnosti, rojstne-

mu dnevu naše slovenske države.

Župan Občine Trbovlje
Vili Treven
s sodelavci
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Rekonstrukcija lokalne 
ceste Klek−Čebine na 
odseku Potoška vas−Šrubar

Občina Trbovlje se je s tem pro-
jektom prijavila na javni poziv 
za so�nanciranje investicij po 
ZFO-1 za leto 2013 in 2014. 
Vrednost investicije je ocenjena 
na 345.000 evrov in jo bomo 
izvajali v dveh fazah in v dveh 
letih. Gre za 1241 m dolg 
odsek ceste (odsek − priključek 
Potoška vas−Šrubar). Cesta 
poteka po gorskem terenu, na 
nadmorski višini 550 do 680 
m. Predvsem v prečni smeri je 
teren zelo zahteven. Cesta je 
bila asfaltirana pred približno 

Rekonstrukcija Vrtca Trbov-
lje – Enota Pikapolonica

Občina Trbovlje pripravlja vse 
potrebno, da bi v letu 2013 
lahko pristopila k rekonstruk-
ciji Vrtca Trbovlje − Enote Pi-
kapolonica. V sklopu inves-
ticije bomo izvedli novo fasado 
na objektu vrtca, na novo ure-
dili elektro- in strojne insta-
lacije, prenovili kuhinjo, izoli-
rali streho in toplotno  izolirali 
tla. Za namen izvedbe inves-

ticije se je Občina Trbovlje pri-
javila na Javni razpis  za prido-
bitev sredstev iz evropskega 
strukturnega sklada. Trenutno 
smo v fazi izbiranja izvajalca za 
izvedbo del. Ocenjujemo, da 
bi lahko z deli začeli konec 
meseca junija ali na začetku 
meseca julija, če bodo 
dokončani vsi potrebni post-
opki. Rok za dokončanje in-
vesticije pa je avgust 2014. 

Kristjan Dolinšek

BESEDA ŽUPANA

Tudi v tokratni − praznični 
številki časopisa Sr(e)čno 
Trbovlje vas seznanjamo z 
novicami o delu župana, 
podžupanje, občinske 
uprave; o vsem, kar je novega 
v naših Trbovljah, o tem, kar 
smo že naredili in kar 
načrtujemo v prihodnje, saj 
vemo, da smo tu zaradi vas, 
Trboveljčanke in 
Trboveljčani. Želimo si, da 
ste seznanjeni z našim delom. 
Želimo pa si tudi vašega sode-
lovanja, predlogov in opozo-
ril, zato vas vljudno prosim, 
da nam pomagate z izpoln-
jevanjem ankete za strategijo 
razvoja naše občine do leta 
2020, ki jo najdete na sredini 
časopisa. 

Časopis Sr(e)čno Trbovlje 
vedno bolj postaja trdno 
stičišče novičk, vesti, dogaja-
nja. Vidimo, da je nekaj 
takšnega Trbovljam zares 
manjkalo in te strani z vso 
svojo vsebino so dokaz, da je 
časopis postal del Trbovelj. 
Vedno se je tvegano podati v 
nekaj novega, a v primeru 
našega lokalnega glasila 
mislim, da je rezultat odličen. 
Prav tako je pomemben 
spletni portal www.srecno-
trbovlje.si, ki ga – upam – 
budno spremljate, saj se tam 
prav vsak dan najde kakšen 
nov zapis. V Trbovljah je živo, 
bolj živo, kot bi marsikdo 
želel priznati, in levji delež 
prispevajo, prispevate prav 
vi, občanke in občani, deja-
vni v različnih organizacijah, 
društvih in v zavodih. Na 
Občini Trbovlje si želimo biti 
sredina tega dogajanja, zato 
aktivno spremljamo vse, o 

čemer nam poročate, vaša 
sporočila pa predajamo 
naprej prek svetovnega 
spleta. 

Trbovlje so ponovno pred 
najpestrejšim obdobjem v 
letu, pred občinskim 
praznikom. Res je v navadi, 
da delamo bilance uspeha 
konec koledarskega leta, pri 
nas pa imamo takšno 
simbolično prelomnico v letu 
tudi ob 1. juniju. Takrat vsi, 
ki delamo za Trbovlje, 
pregledamo opravljeno in 
poskusimo začrtati delo za 
bližnjo prihodnost. Po zbra-
nih podatkih o prireditvah, 
ki bodo v mesecu juniju, sem 
videl, kako pomemben je za 
vse nas spomin na 1. junij 
1924. Ponosen sem, da se 
bomo letos ponovno dosto-
jno poklonili temu 
pomembnemu dogodku za 
našo občino. Takrat so naši 
predniki stopili skupaj, drug 
drugega navdali s pogumom 
in optimizmom ter uspešno 
izvedli svoj odpor v boju z 
Orjuno. Ob občinskem 
prazniku si želim, da bi 
končno lahko vsi stopili 
skupaj in težkim časom 
navkljub z dvignjeno glavo 
zakorakali v jutri. Jutri, ki naj 
vsem nam prinese 
lahkotnejši, prijetnejši in 
varnejši korak.

Želim vam prijetno branje in 
pregledovanje teh strani ter 
Vam iskreno čestitam ob 
občinskem prazniku, 
prazniku vseh nas. Še posebej 
vas vabim na osrednjo sloves-
nost ob občinskem prazniku, 
ki bo v petek, 31. maja, ob 
19. uri v Delavskem domu 
Trbovlje. Upam tudi, da se 
nam boste pridružili pri 
praznovanju na Anduhti in 
Nohšihtu, ki bosta potekala 
31. maja in 1. junija. 

Srečno!

Župan Občine Trbovlje
Vili Treven
s sodelavci

petintridesetimi leti in je že 
v zelo slabem stanju. Na treh 
lokacijah so se pojavile večje 
poškodbe vozišča – usadi, zato 
je cesta nevarna, obnova pa 
nujna. Rekonstrukcija cestnega 
odseka predstavlja zamenjavo 
celotnega zgornjega ustroja 
z zagotovitvijo voziščne kon-
strukcije, odporne na zmrzal. 
Zaradi prostorske utesnjenosti 
se trasa rekonstruirane ceste 
čim bolj prilagaja obstoječi 
trasi. Za zagotavljanje ustrezne 
prometne varnosti bomo 
namestili jeklene varnostne 
ograje v skupni dolžini 504 m.

Jana Kneževič

-Sreda, 29. maj, ob 12. uri – Odprtje nove ortodontske 
ambulante v Zdravstvenem domu Trbovlje, Zdravstveni 
dom Trbovlje in Občina Trbovlje

-Sreda, 29. maj, ob 16. uri –Odprtje dvorišč v Žabjeku, 
Spekter Trbovlje in Občina Trbovlje

-Sreda, 29. maj, ob 17. uri –Odprtje objekta "Požun", 
Spekter Trbovlje in Občina Trbovlje

-Torek, 4. junij, ob 17. uri –  Odprtje ceste Novi dom, 
Občina Trbovlje

-Sreda, 5. junij, ob 11. uri –Odprtje ceste ZD–Vrtec Tr-
bovlje in urejenega parkirišča. Občina Trbovlje

-Ponedeljek, 10. junij, ob 16. uri –Začetek obnovitvenih 
del pri zamenjavi primarnega vročevoda 
(Rudar–Kešetovo

–Ul. Sallaumines–park pred občino) z ureditvijo okolice 
in kolesarske steze skozi Ulico Sallaumines, Občina Tr-
bovlje

Odprtja ob občinskem prazniku:
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Urbani vrt Trbovlje

Vrtičkarstvo ima v naši občini 
bogato in dolgoletno tradicijo, 
žal pa je postalo tudi sinonim 
za neurejenost in prikrito 
'vikendaštvo'. Z namenom, 
da se k vrtičkarstvu v našem 
mestu pristopi sistematično, 
in sicer z oblikovanjem ure-
jenih in ustrezno oprem-
ljenih vrtičkarskih območij, 
je Občina Trbovlje naročila 
izdelavo idejne zasnove ob-
likovanja vrtičkarske cone na 
območju porušene Hohkrau-
tove kolonije.

Idejno zasnovo je izdelal 
arhitekt Davor Podbregar. 
Pri zasnovi je upošteval 
slovenske izkušnje in 
podobne projekte iz 
tujine.

NAPOVEDUJEMO
Začenja se projekt Mladi 
ambasadorji Medkulturne-
ga dialoga

Evropski projekt Mladi amba-
sadorji Medkulturnega dialoga 
(MAMD) je projekt, ki nastaja 
v sodelovanju med mladins-
kimi centri iz Trbovelj, Dravin-
jske doline in Celja. 
Med projektom se izvaja paleta 
različnih aktivnosti za promo-
cijo medkulturnega dialoga 
med mladimi. Temeljni cilj 
projekta MAMD, ki se bo izva-
jal 1 leto (do meseca marca 
2014) v vseh 12 slovenskih 
statistični regijah, je ustvarjati 
priložnosti za spoznavanje in 
sožitje različnih kultur v multi-
kulturnem svetu z namenom

razvijanja občutka do skup-
nosti in pripadnosti ter gojenja 
vzajemnega spoštovanja in 
medsebojnega razumevanja. 
Mladinski center Trbovlje 
poleg raziskave o strpnosti med 
mladimi in različnimi medkul-
turnimi aktivnostmi izvaja 
tudi desetmesečno usposa-
bljanje mladinskih delavcev za 
izvajanje aktivnosti medkul-
turnega dialoga in neformal-
nega učenja na teme, kot so 
strpnost, diskriminacija in ra-
sizem. Aprila je potekala prva 
aktivnost usposabljanja, in 
sicer dvodnevno srečanje z 
naslovom Mladinski delavci v 
medkulturnem dialogu med 
25. in 26. aprilom, na katerem 
so sodelovali: 24 mladinskih 
delavcev iz celotne Slovenije, 
predstavniki Zveze Romov 
Slovenije, arabskega društva 
Rozana in DIC Legebitra.

Mitja Adamlje, MCT

Zasnova območja, ki ga je 
Davor Podbregar imenoval 
Urbani vrt Trbovlje, združuje 
šest enot s po sedmimi različno 
velikimi zemljiškimi parcelami. 
V vsaki enoti je predviden 
objekt z ustreznim številom 
shramb za orodje, semena in 
ozimnico ter pokrit prostor 
za druženje. Sedma enota je 
namenjena vsem vrtičkarjem 
v skupnosti s servisnim objek-
tom, sanitarijami in s prilago-
jenimi gredicami za otroke 
ter gibalno ovirane osebe, z 
zeliščnim vrtom in gredicami za 
vzgojo sadik. Koncept območja 

temelji na trajnostnih načelih 
in v ospredje postavlja pomen 
medsebojnega druženja in 
medčloveških odnosov ter va-
rovanje okolja. Vse našteto se 
bo, po besedah avtorja, kazalo 
v kakovosti življenja in večjem 
zadovoljstvu občanov.

Nives Kropivšek
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Dan za spremembe tudi v 
Trbovljah

Slovenska �lantropija je tudi 
letošnje leto organizirala akcijo 
z naslovom Dan za spremem-
be, ki je potekala v petek, 5. 
aprila, in v soboto, 6. aprila. 
Prostovoljci zasavskih društev 
upokojencev, ki delujemo v 
projektu Starejši za boljšo ka-
kovost življenja doma, smo se 
tudi letos odzvali na ta način, 
da smo v Splošni bolnišnici Tr-
bovlje v petek, 5. aprila, obis-
kali vse starejše bolnike, z njimi 
poklepetali, jim zaželeli 
čimprejšnje okrevanje in jim 
podarili vizitko s cvetom. S 
tem dejanjem smo jim 
polepšali turoben deževen dan, 
za kar so nam  bili zelo 
hvaležni. Za nas prostovoljce 
pa akcija še ni končana, kajti 
obljubili smo jim, da se bomo 
naslednjič srečali doma, če 
bodo to želeli. Direktorici 
Marini Barovič, glavni med. 
sestri Boži Hribar in osebju 
bolnišnice se zahvaljujemo za 
topel sprejem in za čas, ki so 
nam ga namenili.

Marjana Bajda, Koordinator 
projekta Starejši za starejše 

za Zasavje

60 let MePZ Svoboda Tr-
bovlje

Ne vem, če si je kdo od tistih, 
ki so se na povabilo prvega zbo-
rovodje MePZ Svoboda Trbov-
lje Staneta Ponikvarja zbrali na 
prvi vaji, mislil, da bo zbor kdaj 
slavil 60 let. Veliko vaj in nas-
topov se je zvrstilo v teh letih, 
veliko uspehov in tudi kriz je 
preživel zbor. V njem so prepe-
vali mnogi pevci in zvrstilo se 
je tudi kar nekaj zborovodij, ki 
jim gre zahvala, da se je zbor 
obdržal vsa ta leta. Lepo število 
narodnih in umetnih pesmi so 
zapeli na svojih koncertih in se 
lotili tudi operetnih melodij. 
Prepevali so doma in v tujini 

Tudi letos smo bili na 
Čebinah

Turistično društvo Trbovlje je 
v sredo, 17. aprila, organiziralo 
že 7. tradicionalni pohod z 
baklami na Čebine. Pohod-
niki so se ob 20. uri zbrali nad 
novo Barličevo domačijo, prej-
eli bakle in se odpravili do spo-
minske hiše na Čebinah. Or-
ganiziran je bil tudi avtobusni 

Praznik dan boja proti
okupatorju smo obeležili
s proslavo, na kateri je
zbrane nagovoril tudi
župan Vili Treven. 

prevoz iz Trbovelj za vse, ki so 
si želeli prireditev ogledati, pa 
ne zmorejo peš. Sledil je kul-
turni program s poudarkom na 
partizanskih borbenih pesmih, 
zbranim sta spregovorila 
župan Občine Trbovlje gospod 
Vili Treven in predsednica 
Turističnega društva Marija 
Juraja. Spomin na zgodovin-
sko noč na Čebinah je obujalo 
okrog 100 obiskovalcev, ki sta 
jih po končanem programu 
čakala pogostitev in prijetno 
druženje. 

Turistično društvo Trbovlje

ter si tako širili pevsko obzorje 
in tkali prijateljske vezi. Ob ju-
bileju so s zdajšnjo zborovod-
kinjo Tino Pangeršič pripravili 
koncert in kot gostje povabili 
tudi mlade pevke KD Mladin-
ski pevski zbor Trbovlje z zbo-
rovodkinjo Kiti Marolt. Pri-
jeten večer pesmi različnih 
zvrsti glasbenega ustvarjanja je 
bil prav primeren za 
praznovanje jubileja. Ob 
čestitkah, ki so jih izrekali pri-
jatelji zbora, je bilo slišati tudi 
lepe želje za prihodnost, ki pa 
bo mogoča le, če se bodo za 
tovrstno druženje odločali tudi 
mladi. 

Joža Ložak

25 let Folklorne skupine Tr-
bovlje

Srebrni jubilej je z nastopom v 
Delavskem domu Trbovlje 
proslavila Folklorna skupina 
Trbovlje. Voditeljica skupine 
Jožica Brečko je v spremnem 
listu zapisala: »Hitro čas beži, 
kam se mu mudi…«. In res je 
teh 25 let za plesalce in 
voditeljico, ki je to že od usta-
novitve skupine, hitro minilo. 
V vseh letih so preplesali 
mnogo ljudskih plesov, zapeli 
marsikatero že skoraj pozablje-
no pesem in predstavili mnogo 
starih običajev ter tako 
poskrbeli, da se ohranja naša 
kulturna dediščina tudi na ta 
način. Večer oPpraznovanju so 
poimenovali Praznično leto. 
Pripravili so ga skupaj z Mla-
dinskim gledališčem Svoboda 
Trbovlje in Otroškim pevskim 
zborom Osnovne šole Tončke 
Čeč z zborovodkinjo Karmen 
Lindič. Skupina godcev, ki so 
se zbrali prav za ta večer, je 
dajala takt plesalcem, ki zase 
pravijo, da jih že ob prvih 
taktih zasrbijo pete. Naj bo 
tako še naprej! 

Joža Ložak Skupaj s prijatelji so obeležili svoj jubilej.
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150 let Rdečega križa

8. maja obeležujemo medn-
arodni dan Rdečega križa, ro-
jstni dan ustanovitelja Rdečega 
križa in Nobelovega nagra-
jenca HenryaDunanta. S tem 
dnem se vsako leto prične 
teden Rdečega križa, ki je letos 
potekal pod sloganom 150 
let humanitarnega dela – Kri 
rešuje življenja. Počastitve tega 
dne in tedna Rdečega križa 
bomo na našem območnem 
združenju razpotegnili skozi 
ves mesec maj. 

NAPOVEDUJEMO
10 krogov za 10 nasmehov 
bo ponovno v Trbovljah

Letos, že tretje leto zapored, 
Športno humanitarno društvo 
Vztrajaj – NeverGive Up orga-
nizira humanitarno akcijo 10 
krogov za 10 nasmehov. Z ot-
voritvenim tekom v Trbovljah 
bomo po vsej Sloveniji tekli 
za deset socialno ogroženih 
družin. Ves denar, zbran iz 
startnin in prostovoljnih 
prispevkov, bo enakomerno 
porazdeljen med družine. 
Letos bo projekt potekal od 
31. maja do 9. junija v desetih 
slovenskih krajih (Trbovlje, 
Maribor, Celje, Ravne na 
Koroškem, Novo mesto, Ptuj, 
Nova Gorica, Koper, Kranj in 
Ljubljana) na atletskih stadi-
onih. 
V petek, 31. maja, se nam v 
popoldanskih urah pridružite 
na stadionu Rudar, kjer lahko 
odtečete 10 krogov, pomagate 
z donatorskimi sredstvi, s pro-
mocijo, z darili za srečelov, 
z animacijo na prireditvi, s 
plačilom štartnine, z naku-
pom NeverGive Up artiklov 
(majice, zapestnice …) ali pa 
samo z nasmehom. Poleg or-
ganiziranja športnih in hu-
manitarnih prireditev pred-
stavlja velik del aktivnosti 
tudi zbiranje hrane z daljšim 
rokom uporabe za socialno 
ogrožene družine iz Zasavja 
pod okriljem Anine zvezdice. 

Tina Kos

Obiskali smo 100 let stari 
občanki

Na začetku februarja smo v 
Domu upokojencev Franca 
Salamona obiskali gospo 
Marijo Hodak, ki je praznovala 
stoti rojstni dan. V imenu 
Občine Trbovlje ji je čestitala 
podžupanja Jasna Gabrič. 11. 
marca je 100 let praznovala 

gospa Marija Gerčar, upoko-
jena šivilja. Na Cesti Tončke 
Čeč, kjer živi s svojo hčerjo, je 
tudi njo obiskala podžupanja s 
sodelavkami. Gospa Marija je 
čila, zdrava, polna življenja in 
se je zelo razveselila našega 
obiska. Iskrene čestitke in še 
mnogo trdnega zdravja jima 
želimo!

V sredo, 15. maja, smo 
se priključili slovesnosti v 
počastitev življenjskega ju-
bileja gospe Mije Filač, 
najstarejše soustanoviteljice 
trboveljskega paviljona v 
Mladinskem zdravilišču in 
letovišču Rdečega križa Slo-
venije Debeli rtič. Gospa Filač 
je bila idejni vodja programov 
letovanja trboveljskih otrok v 
tem letovišču, kjer še vedno 
počitnikujejo otroci pa tudi 
starostniki iz naše občine.

OZRK Trbovlje

100 let 
starima občankama je
čestitala podžupanja 
Jasna Gabrič.
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Letošnji občinski nagrajenci
Prvi toni melodije, prve črke na belini nepopisanega lista, začetni okusi novosti in vrtinčaste misli v sekundah skeptičnega opazovanja 
močnih silhuet človeštva, ki se trudijo razelektriti napetost družbe. Sprožena negotovost in dvomeča tišina pred povratno informacijo 
prvega vtisa. Mnogi začetki že v uvodu zbledijo v nepomembne madeže zgodovine, drugi počasi ugašajo na robu zavesti, redki pa 
v vsej svetlosti izjeme v intenzivnosti življenja ostajajo daljša časovna obdobja. Preživijo in obstajajo – projekt izmenjave Scheinfeld 

Rojstvo izmenjave Schein-
feld je potekalo v času devet-
desetih let dvajsetega stoletja, 
ko so svobodno širino južne 
Evrope omejevale velike 
politične spremembe in mar-
sikoga povedle v razmišljanje 
o varnosti našega prostora. 
Takrat je nemško ministrstvo 
za šolstvo tridesetim sloven-
skim učiteljem ponudilo 
štirinajstdnevne hospitacije na 
različnih srednjih šolah na Ba-
varskem. Profesorico Marijo 
Holešek so leta 1993 sprejeli na 
gimnaziji v Scheinfeldu. »Prvi 
vtis je bil zelo prijeten,« se je 
spominjala med razlaganjem 
o odprtosti šole, ki je skladno 
z zavedanjem o pomembnosti 
obvladanja tujih jezikov in 
socialnih veščin vzdrževala 
kar dve meddržavni izmen-
javi. Pristno nemško okolje je 
poleg izpopolnjenega govora 
in poznavanja kulture ponu-
dilo tudi drzno vprašanje. Bi se 
lahko odločili še za tretjo?

začetku ni bilo, vendar je 
kljub temu svojo idejo z 
željo, da bi se bližine Nemčije 
lahko dotaknili tudi sloven-
ski dijaki, Marija Holešek 
zaupala že v tujini. Po pogov-
orih s predsednikom sveta 
staršev, z učiteljskim zborom 
in po ravnateljevem teden-
skem obisku Trbovelj, kjer se 
je v projekt vključila tudi pro-
fesorica Marjetka Kafel, so 
bili dvomi o varnosti in raz-
vitosti Slovenije odpravljeni. 
»Prvo izmenjavo leta 1994 smo 
imenovali poskusna, drugo pa 
že tradicionalna,« dodaja.

Dijaki, ki se jo udeležijo, svoje 
partnerje teden dni gostijo 
doma, nato pa vrnejo obisk in 
sami postanejo gostje novih 
znancev ter njihovih družin. 

Vključijo se v rutino, 
spoznavajo tradicionalne jedi, 
šolski sistem in vsakdanjik 
sovrstnikov. Prisostvujejo pri 
pouku, ki je za slovenske najst-
nike organiziran v nemškem 
jeziku, kar predstavlja spod-
budno okolje za razvijanje ter 
izpopolnjevanje govornih spo-
sobnosti in samostojnosti. »Pri 
mnogih dijakih sva opazili na-
predek v znanju nemščine,« je 
kot potrditev, da so cilji de-
lovanja izpolnjeni, povedala 
profesorica Marjetka Kafel in 
dodala: »Osnove projekta smo 
obdržali, drugo nadgrajevali.« 
In hkrati so se z rastjo izmen-
jave izboljševale tudi sposob-
nosti udeležencev, ki v 
Nemčijo prispejo z namenom 
spoznavanja ljudi, v Zasavje pa 
se vrnejo obogateni z 

izkušnjami, ki jih brez pogleda 
prek slovenskega obzorja ne bi 
pridobili. Pogumnejši se lahko 
v tretjem letniku udeležijo tudi 
individualne izmenjave, ki 
poteka enajst let. Možnost po-
tovanja in ponovnega snidenja 
s partnerji je ponudila dvanajs-
tim dijakom. Profesorici se ob 
spominjanju pomembnejših 
dogodkov izmenjave zgolj 
skromno nasmehneta. »Ver-
jamem in upam, da bomo 
delali naprej – navdušeni dijaki 
so največje plačilo,« je vizijo 
razkrila Marjetka Kafel.

Evropska unija se odpira, 
države se povezujejo v multi-
kulturna združenja – z obis-
kom Scheinfelda in ogledi 
bližnjih mest (Nürnberga, 
Würzburga) smo se v kon-
glomerat različnih kultur spo-
sobni intenzivno vključevati 
tudi sami ter mu pridati veden-
je o Sloveniji in pridih Tr-
bovelj. Postajamo strpnejši do 
drugačnih in bolj suvereni v 
sporazumevanju, postajamo 
novi prijatelji, zavednejši in 
pogumnejši Zemljani. Hvala 
vizionarkama za vztrajanje.

Maša Mlinarič

Letos bo na proslavi ob 
občinskem prazniku naziv 
častnega občana podeljen 
Matevžu Lenarčiču za nje-
govo večletno uspešno delo 
na področju planinstva, al-
pinizma, jadralnega padal-
stva, fotogra�ranja, letal-
stva in publicistične deja-
vnosti. Intervju z njim ste 
si lahko prebrali v naši 2. 
številki izdaje časopisa, ki je 
dostopen na spletnem por-
talu www.srcnotrbovlje.si. 
Matevžu čestitamo tudi za 
njegov zadnji podvig, ko se je 
aprila letos odpravil proti Ark-
tiki.

Častni občan

Vzlet Matevža Lenarčiča 
z brniškega letališča proti 
Severnemu tečaju, 
22. april 2013. Na sliki 
Boscarol, Mežnarčič in 
Lenarčič.

Občinske nagrade bodo 
podeljene na osrednji 
slovesnosti ob prazniku 
občine, in sicer v petek, 
31. maja, ob 19. uri v 
gledališki dvorani DDT. 

Vljudno vabljeni! 

Prenos proslave si bo 
mogoče ogledati tudi v 
živo prek svetovnega 
spleta na naslovu 
www.srcnotrbovlje.si.

OBČINSKE NAGRADE

FOTO: Žiga Žibert
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Za dober namen bo prerolkal Slovenijo!
Intervju s Tomažem Praunseisom
Avtor: Ervin Mlakar, Fotografije: Saša Huzjak

Marsikdo od nas, Trboveljčanov, se je že srečal s Tomažem. Poz-
namo ga tako ali drugače. Je posebnež, večino svojega prostega 
časa preživi na 'skejtu' oz. rolki, rad pa dela tudi zelo kakovostne 
�lmčke. Za pogovor z njim sem se odločil, ker je prišel na idejo, 
da prerolka celotno Slovenijo, od Dolge vasi v Prekmurju do 
Izole v slovenski Istri, kar je spoštovanja vreden podvig. Rolkal 
bo med 20. in 26. majem. 

Tomaž, ko te človek vidi tako 
aktivnega in na rolki, bi te z 
lahkoto zamenjal za 'mulca', 
a jih šteješ štiriintrideset. Od 
katerega leta že rolkaš in kdaj 
si začel s tem športom?
»Ko sem bil star devet let. 
Prvič sem se usedel na rolko na 
morju, ko sem bil star sedem 
let. Nekdo me je vprašal, če 
želim poizkusiti in bilo mi je 
tako všeč, da sem se ves čas vozil 
z njo. Najprej stopiš nanjo in se 
pelješ, seveda pridejo pozneje 
tudi triki, slej ko prej pa se vrneš 
h koreninam.«

Česa se najbolj spominjaš iz 
časa svojih začetkov?
»V spominu mi je ostala moja 
prva rolka, za katero sem dolgo 
prosil starše. Kupili so mi jo 
v Radečah v papirnici, bila je 
zelena z modrimi koleščki, na 
vrhu je bila nalepka, kot da se 
dve rolki pogovarjata.«

Rolkaš že dolgo, 25 let. Zakaj 
si se odločil za tako dolgot-
rajen vzdržljivostni podvig 
glede na to, da so pri rolkan-
ju zanimivi triki in različni 
skoki, tokrat pa bo šlo samo 
'naprej'?
»Ker je bilo že toliko tega rol-
kanja po ulicah ter podobno 
in telo že malo boli. Saj bodo 
tudi na poti kakšni skoki, 
samo zdaj jih izvajam malo 
drugače. Gledam, da so bolj 
kreativni, bolj primerni za 
moje telo, delam drugače kot 
osemnajstletniki. Ker imam 
tudi druge obveznosti in ker 
tudi sicer ni nikoli dovolj časa 
za rolkanje, sem vesel, da bom 
šel na to pot in da bodo tudi 
drugi ljudje imeli nekaj od 
tega.«

Poleg rolkanja najbrž rad 

počneš še kaj drugega?
»Rad deskam na snegu, raje 
grem peš kot z žičnico, malo 
kolesarim in tečem, rad pa 
imam tudi vizualne stvari in 
oblikovanje, to pa je prišlo do 
mene prek rolkanja. Pri vsem 
tem gre tudi za umetnost in 
način življenja. Ko sem bil 
v srednji šoli, sem si ogledal 
tudi po štiri �lmčke na dan 
in ni čudno, da sem jih tudi 

sam začel ustvarjati. Zdaj zelo 
uživam tudi v tem.«
20. maja boš šel z rolko po 
Sloveniji. Kako načrtuješ 
etape, koliko kilometrov boš 
prevozil, kje se boš ustavil? 
»Začel bom na meji z 
Madžarsko in končal v Izoli. 
Pot je po avtocesti dolga 340 
kilometrov, vendar jo bom 
opravil po regionalni cesti, 

ki je najbrž še daljša. Dolžine 
te proge ne želim vedeti, ker 
se s tem nočem obremenje-
vati. Postanki bodo v Murski 
Soboti, Mariboru, Celju, Lju-
bljani, Postojni, Dekanih in v 
Izoli. Najbolj me skrbi etapa 
Celje−Ljubljana, najmanj pa 
Dekani−Izola, ki jo lahko na-
redim tudi v pižami (smeh).«

Od kje ideja za ta projekt in 
kdo vse te bo spremljal?
»Idejo za projekt sem dobil 
že dolgo nazaj. Ko sem bil 
majhen, sem v reviji Bravo videl 
fotogra�jo fanta z rolko na 
poti, na sebi je imel nahrbtnik. 
Takrat sem si rekel: »Oooo, to 
je pa popotnik na rolki, to bi 
tudi jaz rad enkrat poizkusil.« 
Očitno mi je to ostalo v podza-
vesti vse do danes. Pozneje 
sem šel še s punco na pohod  
Camino po Španiji in razmišljal 
sem, da bi po tej poti šel tudi z 
rolko. Ker bi bilo to v Španiji 
težje izvedljivo, sem pomislil, 
da bi lahko poskusil po Sloveni-
ji. Že lani sem začel razmišljati 
in delati in načrtovati. Začel 
sem z rolkanjem na dolge 
razdalje in po naših hribih, 
kjer se je dalo. Nekaterim pri-
jateljem sem povedal, kaj bi 
rad, jih vprašal, če so priprav-
ljeni sodelovati, če lahko kaj 
pomagajo. Zdaj je za vse bolj 
ali manj že poskrbljeno. Moje 
premljevalno vozilo bo kombi, 
zadaj bo še avto ali pa kolesar 
za dodatno varnost, zraven 
bodo še prijatelji, ki pa jih ne bi 
našteval, da ne bi slučajno koga 
pozabil. Glavni pobudnik pro-
jekta je Jan, ki je neke vrste živa 
petarda, Saša je naredil spletno 
stran www.sk8ajssrcem.si, 
poleg tega bo še fotogra�ral, še 
en prijatelj, ki je ob meni že ce-
lotno mojo kariero, in Tomaž 
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Šantelj, ki je naredil že veliko 
'skaterskih' �lmčkov.«

Zakaj si se odločil za to avan-
turo oz. podvig? Zaradi sebe 
ali imaš kak drugačen motiv?
»Začel sem zaradi sebe, ker 
mi je bilo to všeč. Potem nor-
malno pride tekmovalnost in 
preizkušanje lastnih sposob-
nosti, sčasoma pa vidiš, da 
mlajšim ne moreš več parirati, 
ker imajo mlada, prožna telesa. 
Imajo miselnost, da lahko vse 
kar tako naredijo in to tudi 
nato naredijo, saj so zasuti z vi-
zualnimi informacijami z inter-
neta. Mi smo se učili iz redkih 
revij, današnja mladina pa ima 
vse pri roki. Ko to spregledaš, 
začneš vse delati bolj kreativno, 
bolj z užitkom, manj sta prisot-
na ego in tekmovalnost. Tega 
projekta sem se lotil zato, ker 
sem združil nekaj, kar mi je 
super, s tedenskim rolkanjem 
in humanitarnim namenom. 
Želim si, da zberemo čim več 
�nančnih sredstev za pomoč 
štirim revnim družinam. Njim 
bo to ogromno pomenilo, meni 
pa tudi, saj bom s tem, kar iz-
redno rad počnem, naredil tudi 
nekaj dobrega. Seveda skupaj 
z vsemi, ki bodo sodelovali v 
akciji.«

Kako pa lahko tem štirim 
družinam pomagamo tudi 
mi? 
»Obiščite spletno stran 
www.sk8ajssrcem.si, kjer boste 
dobili več informacij o poteku 
projekta in načinu donacije. 
Sredstva se zbirajo za družine, 
ki resnično rabijo pomoč, so 
iz celotne Slovenije, kar lepo 
sovpada tudi z mojim projek-
tom prerolkati Slovenijo. Za 
te družine sem se zanimal, nji-
hove zgodbe in razmere, v kat-
erih živijo, so me pretresle. Ena 
izmed njih prihaja iz Trbovelj.« 

To, kar misliš storiti,deloma 
niti ne zgleda tako hudo, toda 
utrujenost se bo seštevala iz 

dneva v dan in to ne linearno, 
temveč na potenco. Kako si se 
�zično in psihično pripravljal 
na podvig? 
»Rolkal sem že na dolge 
razdalje. Pozimi sem deskal na 
snegu, v prehodnem obdobju 
sem veliko hodil, tekel in kole-
saril, redno obiskoval TRX 
in jogo. Glavna motivacija je 
predvsem to, da bom lahko 

nekomu s tem pomagal.«
Kaj pa ti, tvoja osebna no-
tranja motivacija? Dvomim, 
da za tako zahteven podvig 
zadošča samo zunanja moti-
vacija? V središču dogajanja 
boš ti.
»Poskusil bom vse združiti, biti 
sproščen, uživati, biti neobre-
menjen z dosežkom, če bo pa 
zelo težko, bom najbrž lažje 
prestal krizo z mislijo na ljudi, 
ki jim želim pomagati.«

Večinoma sva govorila o tebi. 
Bi morala še koga omeniti?
»Res je, ta projekt nisem samo 
jaz. Ta projekt smo mi. Tu je še 
glasbena skupina TrashCandy 
iz Maribora, ki mi jo je predla-
gal prijatelj. V vsakem od mest 
na moji poti bodo igrali, priva-
bljali ljudi, s tem bodo tudi 
opozarjali na akcijo. Namen 
te zabave bo predvsem boljša 

obveščenost. Ljudje bodo iz-
vedeli, kako lahko pomagajo. 
Tam se bo zbirala tudi hrana 
za Anino zvezdico. Medijsko 
bosta aktivnosti pokrivala tudi 
Kanal A in Žurnal. Vesel sem, 
da me boste spremljali tudi na 
vašem portalu Sr(e)čno Trbov-
lje.«
Tomi, verjamem vate, vem, 
da ti bo uspelo kljub kakšni 

krizi. Zanima me, če si 
predstavljaš, kako se boš 
odzval, ko boš prišel do 
konca poti, na cilj. 
»Upam, da bom naredil elegan-
ten skok na pločnik, končati 
moram igrivo, zame rolkanje ni 

šport, je igra, še bolj pa način 
življenja.«

 Kaj pa občutki?
»Ne vem, najbrž se bom zjokal 
na koncu poti.«

Praviš, da to ni šport, pa 
vendar ljudje tekmujejo v 
tem.
»To že, izvira pa iz drugih 
športov, ki prej tudi niso bili 
tekmovalni športi, zdaj pa so. 
Preveč se je vse skomercial-
iziralo, moje sporočilo je 'ske-
jtaj' s srcem. Gre za srčnost, 
dobrodelnost. Tako kot je rol-
kanje pri meni iz srca, je tudi 
ta projekt iz srca. Gre za to, da 
tudi drugim seže v srce in da 
se s tem pomaga.«
 
Ugotovila sva, da je tvoje 
življenje in početje pove-
zano z rolkanjem. Kakšno 
sporočilo pa bi poslal 
mladim?
»Njihov odnos do športa naj bo 
strasten, ljubeč in družaben, cilj 
je druženje. Če ni veselja, nima 
smisla. Šport naj prevzamejo za 
svoj življenjski slog.«

Do kdaj pa misliš to početi, 
torej rolkati? 
»Do konca in še naprej.«

Družinam, vključenim v projekt Sk8aj s srcem lahko pomagate:

– z donacijo na bančni račun 

Podatki za donacije: 
Športno humanitarno društvo Vztrajaj − NEVER GIVE UP
Grobeljca 52
SI-1211 Šmartno pod Šmarno goro
Slovenija

TRR: SI56 0203 2025 9609 009
Pri: Nova Ljubljanska Banka, d. d.
Sklic: 00 (vpišite datum)
Namen: sk8

– če si Simobil-ov uporabnik, s pošiljanjem SMS-ov

V obdobju od 16. 5. do 29.5.2013 pošlji besedo NGU 
na telefonsko številko 1919 
(cena poslanega SMS-a je 1 evro).
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Planetu Zemlja prijazna 
šola

Da smo v OŠ Tončke Čeč pri-
dobili ta laskavi naziv, smo se 
trudili vse leto z različnimi ak-
tivnostmi oz. tako imenova-
nimi projekti. Učenci, ki 
obiskujejo izbirni pred-
met šolsko novinarstvo, so 
mesečno pripravljali različne 
prispevke (poročila, intervju s 
hišnikom, ankete, novice …) 
za spletni časopis Eko Gener-
acija in si prislužili nagradni 
ogled časopisne hiše Delo. 
Učenci od 1. do 4. razreda so 
v šolski knjižnici sodelovali 
pri pripovedovanju, aktivnem 
poslušanju in pri poustvarjan-

lovali lutke iz odpadnega 
blaga in tako poskrbeli, da 
so bile njihove marionete v 
dramski igri Štirje godci re-
ciklirane. Tako smo uspešno 
sodelovali v projektu Zelena 
nit in si na sklepni prireditvi, 
ki je potekala v prostorih Gos-
podarskega razstavišča v Lju-
bljani, prislužili še praktično 
nagrado. V nadaljevanju so 
se drugošolci v aktivnosti Od 
zrna do kruha poučili o post-
opku pridobivanja moke pa 
tudi peke slastnih hlebčkov. 

Urša Bajda, koordinatorka 
projekta

Sklepne prireditve vrtcev in šol, ki smo si pridobile naziv 
Planetu Zemlja prijazna šola, se je udeležilo veliko znanih
osebnosti, ki jim ni vseeno za naš planet, med njimi tudi 
varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in 
predsednik države Borut Pahor. 

Učencem v osnovni šoli 
Evropa ni tuja

Štiri učiteljice in štirje učenci 
Osnovne šole Ivana Cankarja 
Trbovlje so marca obiskali 
partnersko šolo v mestu Oeiras 
na Portugalskem. V okviru 
dveletnega Comeniusovega 
projekta Fingertips je bil to naš 
tretji in predzadnji mednar-
odni obisk. Polet prek Zuricha 
do Lizbone je bil kar dolg, a za-
nimiv. V Lizboni so nas 
počakali gostitelji, otroke so 
prevzele družine gostiteljice. 
Sledil je ves teden spoznavanja 

šolskega sistema, portugalske 
kulture, ki vključuje veliko 
dobre hrane, spoznavanja 
novih prijateljev in ogledovan-
ja znamenitosti. Oeiras je večje 
mesto, ki leži ob izlivu reke 
Tajo v morje in je raj za 
športnike, saj nudi kilometre 
plaž in sprehajalnih poti. Je 
moderno mesto s starim zgo-
dovinskim delom. Zelo blizu 
je Belem, sedež predsednika 
države in prestolnica slavne 
kremne sladice s cimetom.  
Naši gostitelji imajo popol-
noma novo šolo, opazna pa je 

gospodarska kriza, saj kljub 
mrazu v šoli ni ogrevanja, zato 
učenci in učitelji v zgradbi ne 
slečejo svojih plaščev in toplih 
obuval. Poleti pa jim je v šoli 
zelo vroče. Pouk poteka 
podobno kot pri nas, odnosi 
med učenci in učitelji so 
sproščeni, a vljudni. Odnesli 
smo košček Trbovelj in Slo-
venije na ta skrajni zahodni del 
Evrope, vrnili pa smo se z 
delčkom portugalske kulture v 
svojih srcih.

Mojca Lazar Doberlet, 
ravnateljica

Vrtec Trbovlje v novem 
šolskem letu 2013/2014

Za šolsko leto 2013/2014 se je 
v Vrtec Trbovlje vpisalo 153 
otrok. V obstoječih 28 oddel-
kov se lahko vključi 144 otrok. 
Ker je bilo vpisanih več otrok 
prvega starostnega obdobja, 
kot je prostih mest, je o spreje-
mu odločala komisija. 
Upoštevana so bila merila 
Pravilnika o sprejemu otrok v 
Vrtec Trbovlje. Tako je bilo 
sprejetih 144 otrok, na čakalni 
seznam za naknadni sprejem je 
uvrščenih 6 otrok, treh otrok 
niso obravnavali, ker 1. 9. 
2013 ne izpolnjujejo starost-
nega pogoja za vključitev v 
vrtec.  Prednostni vrstni red in 
seznam sprejetih otrok je bil 
26. aprila pod šiframi objavljen 
na spletni strani Vrtca Trbovlje.

Gordana Vranešič, 
ravnateljica

Številna priznanja za naše 
dijake

Dijaki Srednje tehniške in 
poklicne šole Trbovlje niso 
uspešni le na svojih strokovnih 
področjih, ampak obvladajo 
tudi slovenščino. Dva dijaka 
naše šole sta tekmovala v 
znanju slovenščine za Cankar-
jevo priznanje in se odlično 
uvrstila. Mateja Napret iz 
2. letnika programa tehnik 
računalništva je osvojila zlato 
Cankarjevo priznanje, Natan 
Pečnik iz 1. letnika programa 
inštalater strojnih instalacij pa 
srebrno Cankarjevo priznanje.
6. marca je v Celju potekalo 
državno tekmovanje iz 
angleškega jezika Poliglot. Tek-
movanja so se udeležili trije 
dijaki iz 3. letnika programa 
tehnik računalništva, ki so se 
odlično odrezali. Alen Nemec 
in Matej Hacin sta prejela 
bronasto priznanje, Žan 
Medved pa srebrno priznanje. 
Naši dijaki so tudi izvrstni 
matematiki. Aleš Ravnikar, 
2. letnik programa tehnik 
računalništva, in Matija Ko-
ritnik, 2. letnik programa 
inštalater strojnih instalacij, sta 
osvojila zlati Vegovi priznan-
ji. Vsem dijakom iskreno 
čestitamo.

Simona Izgoršek
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Tonček Knjigoljub praznuje 
svoj 10. rojstni dan

Tonček Knjigoljub, ta naša 
prijazna živalca, ki spremlja 
otroke pri prvih bralnih kor-
akih, praznuje letos 10. rojstni 

dan. Otroci, ki v projektu 
domače, trboveljske bralne 
značke berejo s Tončkom 
Knjigoljubom in svojimi 
starši, vsako leto prejmejo 
priznanje za začetke branja. 
Tako bo tudi letos, ko bomo 

priznanja podelili na dveh 
slavnostnih prireditvah in tudi 
v knjižnici. Namen naše bralne 
značke ni tekmovalnost, 
temveč spodbujanje staršev, 

da otrokom berejo,razvijanje 
in bogatenje besednega zak-
lada terspodbujanje domišljije 
pri otrocih,povezovanje 
domačega okolja z vrtcem, s 
šolo in s knjižnico,obiskovanje 
knjižnice in njenih 
prireditev.V teh letih smo kar 
2.657 priznanj podelili otro-
kom starejših skupin Vrtca Tr-
bovlje, prvošolcem in 

vseh osnovnih šol v naši občini.
Dragi prijatelji knjige! Ni 
pomembno, kdo otroku bere, 
naj je to mamica, očka, babica, 
dedek, prijatelji, knjižničarka 
… Ni pomembno, kdaj otroku 
prebiramo zgodbice, zvečer, 
čez dan, ko je utrujen ali ra-
zigran. Niti ni toliko pomemb-
no, kako otroku beremo, 
samo da beremo skupaj z 
njim. Pomembno pa je, da si 
vzamemo čas za potovanje v 
deželo domišljije, kot jo lahko 
razkrijejo le knjige. Še bolj je 
pomembno, da imamo svoje 
otroke radi, da imamo zanje 
resnično dovolj časa, da smo 
ob njih resnično dobre volje, 
saj si naši otroci to nadvse 
zaslužijo.

Simona Solina, direktorica 
KTS Trbovlje

V knjižnici je tudi letos že
petič v okviru projekta 
Noč z Andersonom 
prespalo 20 otrok. Deležni
so bili pravljičnega, 
kulturnega in ustvarjalnega 
programa.

 Prizor iz filma vrtoglavi ptič.

 

NAPOVEDUJEMO
EN-KNAP praznuje 20. let 
tudi v rodnem kraju, v Tr-
bovljah

Po 60 plesnih predstavah, 
petih plesnih in šestih doku-
mentarnih �lmih v produkciji 
EN-KNAP, 500 gostovanjih v 
več kot 30 državah po svetu na 
domala vseh odrih, kjer se je 
pisala plesna zgodovina, je 
maja 2013 EN-KNAP Iztoka 
Kovača obeležil 20. obletnico. 
Produkcijski zavod, ki je ust-
varil nekaj najbolj odmevnih 
del sodobnega plesa zadnjih 
dveh desetletij, je med 11. in 
26. majem praznoval z boga-
tim programom v ljubljanskih 
Španskih borcih, ki jih 
Kovačev EN-KNAP upravlja 
od leta 2009. Na svoj domači 
oder pa je zavod pripeljal tudi 
nekaj najbolj uveljavljenih ko-
reografskih imen in skupin 2. 
polovice 20. stoletja, med 
njimi �amski skupini Rosas in 
Ultima Vez. 

Praznovanje se bo 28. in 29. 
maja nadaljevalo v rodnem 

kraju, ob ustvarjalnem fokusu 
koreografa Iztoka Kovača. 
Delavski dom Trbovlje bo 
praznovanje odprl s projek-
cijo plesnih �lmov EN-KNAP, 
ki so prejeli vrsto nagrad, 
med katerimi sta javnosti ver-
jetno najbolj poznana Vrto-
glavi ptič in Dom svobode 
koreografsko-režiserskega tan-
dema Kovač - Podgoršek. Vsi 
so posneti na lokacijah v 

Trbovljah, kjer se neizprosno, 
prvobitno delavsko/rudarsko 
okolje iz Kovačeve mladosti 
prepleta z njegovo izkušnjo 
urbanih evropskih velem-
est. EN-KNAP sicer v jeseni 
načrtuje že zaključek novega 
plesnega �lma Vašhava, ki vse-
binsko končuje EN-KNAP-
ovo 15-letno �lmsko odsli-
kavo nekega industrijskega ob-
dobja, ki je zaznamovalo tr-

boveljsko dolino. Projekciji bo 
sledil pogovor z ustvarjalci. 
Istočasno se bosta na stadionu 
NK Trbovlje pomerili nogo-
metni ekipi po izboru župana 
Trbovelj Vilija Trevna in slov-
enske nogometne reprezen-
tance umetnikov, v kateri igra 
tudi Iztok Kovač. 

Humorna in informativna 
plesna uspešnica Pozor, hud 
ples!, ki jo bo skupina En-
KnapGroup uprizorila dan 
pozneje na odru Delavskega 
doma in si jo je do zdaj ogleda-
lo že blizu 7000 obiskovalcev, 
na dostopen in poljuden način 
odgovarja na vsa splošna 
vprašanja o tem, kaj sodobni 
ples pravzaprav je, obenem pa 
ponuja tudi zgodovinski prelet 
ustvarjalne poti EN-KNAP in 
Iztoka Kovača. Fotografska 
razstava/instalacija Horizont 
spomina pa bo zaokrožila tr-
boveljsko praznovanje in bo na 
svojstven način ponazorila in-
dustrijsko okolje Trbovelj in 
obeležila Kovačev opus.

Marija Zidar, Zavod EN-KNAP

FOTO: Miha Frac



Petek, 24. 5. 201312 KULTURA

10,27x7,74

Tudi letos SPECULUM 
ARTIUM bo! 

Trboveljčani, drugje po Slo-
veniji in tujini sprašujejo, kdaj 
bo letošnji festival novomedi-
jske umetnosti SpeculumAr-
tium. Ali ni bil navadno takle 
čas? Izjemno nas veseli, da 
ljudje sprašujejo po Specu-
lumArtiumu. Seveda, festival 
tudi letos bo. Zaradi �nančnih 
in logističnih zadev je festival 
prestavljen na mesec oktober. 
V letih  izvajanja festivala smo 
'headbengali', slikali z digi-
talnimi 'spreji', dvigovali perja 
z mobilnimi telefoni, preživeli 
smo pajke, ki so okupirali 
Delavski dom Trbovlje, spo-
gledovali smo se z Monolitom 

Karmen Murn s knjigo Na 
otoku v knjižnici

V sredo, 8. maja, smo na lep 
pomladni dan v Knjižnici 
Toneta Seliškarja gostili 
domačinko, Trboveljčanko 
Karmen Murn. Pred kratkim 
je izdala svojo prvo knjigo z 
naslovom Na otoku, kar je bil 
zadosten razlog, da jo v pogov-

ornem večeru predstavimo in 
povprašamo o vsem, kar nas 
zanima. Večer je bil prijeten 
in zabaven, saj zna Karmen s 
svojo sproščujočo energijo in 
nasmehi zlesti pod kožo. Katra 
Hribar Frol, ki je vodila pogov-
or, je številne poslušalce popel-
jala skozi nastajanje zgodbe, 
njene tri junakinje in njihova 
doživljanja življenja. Z avtori-
co sta razkrili ravno pravšen 
del zgodbe, da je zanimanje 
za knjigo poskočilo. Upamo 
lahko, da bo imela knjiga Na 
otoku veliko bralcev. Morda 
niti ni potrebno čakati na po-
letje in poletni čas za branje. 
Morda je prav, da se z junakin-
jami zgodbe in tudi s Karmen 
srečamo že prej in se napol-
nimo s sončno morsko ener-
gijo. 

Simona Solina, direktorica 
KTS Trbovlje

in še bi lahko naštevali. Tako, 
da tudi letos pripravljamo za-
nimiv program. Predstavili se 
nam bodo raznovrstni domači 
in tuji umetniki z novomedi-
jsko produkcijo, ki bodo raz-
burkali razmišljanja ter nas 
nasmejali ali šokirali s svojimi 
predstavitvami. Skratka, pred-
stavili nam bodo nove smer-
nice in vprašanja, kako in v kaj 
se oblikujeta družba in umet-
nost na začetku 21. stoletja. 
Vzporedno s SpeculumArtiu-
mom bo seveda tudi letos po-
tekal mednarodni videofesti-
valDigitalBigScreen. Vabljeni, 
da nas spremljajte – 
http://speculumartium.si/.

Maša Jazbec

Učenci Glasbene šole Trbov-
lje uspešni na domačih in 
mednarodnih tekmovanjih

Začelo se je 20. januarja letos 
v Begunjah na Gorenjskem na 
7. mednarodnem Avsenik-

– 16. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov iz okolice 
Ljubljane in Zasavja na Vrhniki: disciplina flavte, srebrno 
priznanje– Tjaša Forte, učiteljica Barbara Černe; bronasto 
priznanje– Marko Hauptman, učiteljica Magda Klančišar,. 
orepetitorka Meta Podbregar

– Tekmovanje pevcev v Cerknici, srebrno priznanje – Eva 
Amon in zlato priznanje – Matic Gajšek, učiteljica obeh je 
Barbara Sorč, korepetitorka Meta Podbregar

– Tekmovanje v disciplini klavir v Trbovljah pod vodstvom 
ravnateljice Katje Mikula: srebrno priznanje – Lara Ule, I. 
a kategorija, zlato priznanje – Nastja Vidrih, učiteljica 
obeh je Julija Klančišar, srebrno priznanje – Tjaša Judež, 
učiteljica Urška Meglič Sadiki
 
–Isti dan v Velenju, Koroška in Celjska regija, je prvič po-
tekalo tekmovanje v disciplini diatonične harmonike. Tudi 
tu smo kot redki, ki so se prijavili na to zahtevno predtek-
movanje, sodelovali zelo uspešno: zlato priznanje – 
Gašper Cestnik, učitelj Alojz Stradar.

–V Logatcu je kot zadnji in najmlajši tekmoval Martin 
Špajzer – zlato priznanje, klarinet, učitelj Dominik 
Hribovšek, korepetitorka Urška Meglič Sadiki. Istega dne 
je v Domžalah nastopil na koncertu prvonagrajencev.

– V Semiču je marca vsa pričakovanja presegel Gašper 
Cestnik. Dobil je zlato plaketo in II. nagrado. 
– Marca je v Krškem nastopil Martin Špajzer– bronasta pla-
keta in v Novem mestu Nastja Vidrih – ravno tako bronasta 
plaketa.

– V Brežicah sta se marca v isti kategoriji pomerila kar dva 
trboveljska pevca. Naš bivši učenec Aljaž Bastič se je z 
zlatim priznanjem na državno tekmovanje uvrstil kot 
dijak Konzervatorija za glasbo v Ljubljani; skupaj z Mati-
cem Gajškom sta osvojila bronasto plaketo. Naj se poh-
valimo še z uvrstitvijo naše bivše učenke kljunaste flavte 
Eve Erjavec, ki je ravno tako kot dijakinja Konzervatorija 
za glasbo v Ljubljani dosegla na državnem nivoju zlato 
plaketo in I. nagrado.

– Na Mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko 2013 v 
Bgradu je Izak Špajzer pod mentorstvom učitelja Igorja 
Podpečana in korepetitorstvom Urške Meglič Sadiki s tubo 
je dosegel srebrno plaketo in II. nagrado. 

– Aprila smo se spet veselili, saj je na mednarodnem tek-
movanju na Dnevih kitare 2013 v Krškem s svojim debitants-
kim tekmovanjem odlično opravil Stojan Kuhar pod men-
torstvom Emirja Ibrakića. Po zahtevnem nastopu v I. etapi 
se je uvrstil v II. etapo in osvojil srebrno plaketo.
– Tudi 21. mednarodno plesno predtekmovanje mladih 
plesnih ustvarjalcev Opus 1, ki je bilo aprila v Ljubljani, 
nas je presenetilo z nadaljnjo uvrstitvijo v sklepno tek-
movanje, ki bo potekalo junija v SLG Celje. Klara 
Drnovšek Solina je pod vodstvom učiteljice Kim Kern 
prepričala strogo ocenjevalno žirijo in bila izbrana izmed 
170 plesalcev.

– Od 22. do 24. maja pričakujemo še debitantski nastop 
od na mednarodnem Koroškem klavirskem tekmovanju 

UČENCI IN NJIHOVI IZJEMNI USPEHI

ovem tekmovanju harmoni-
karjev, kjer je Gašper Cestnik 
pod mentorstvom učitelja 
Alojza Stradarja z diatonično 
harmoniko dosegel zlato 
priznanje in 4. mesto med 
vsemi 106 tekmovalci. 
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Ne samo športni, tudi 
umetniški – glasbeni uspehi 
in rezultati s teh tekmovanj 
terjajo veliko odrekanj, 
ogromno dela in neskončno 
potrpežljivosti, natančnosti, 
doslednosti. Čestitke in zah-

Rdeča senzacija 

Za nami je prva polovica leta, 
ki je bila še kako vznemir-
ljiva in pomembna za ust-
varjanje trboveljskega glasbe-
nika.  Primož P. Ram Siter, 
Trboveljčanom znan kot glas 
Radia Kum, se je po dveh 
uspešnih letih dela z glasbeno 
skupino Nevember1 podal 
tudi na samostojno glasbeno 
pot. Njegova prva pesem Nova 
senzacija se je hitro uvrstila na 
lestvice po državi, zanj pa sta 
s Tomažem Praunseisom pos-
nela tudi videospot. 
Ob dnevu upora proti okupa-
torju je Siter v sodelovanju 
z orleškim Juretom Tori-
jem izdal posebno glasbeno 
presenečenje, pesem Nosil 
bom rdečo zvezdo. Napev, ki 
zlahka ostane v ušesu, je jasno 
poudaril avtorjevo nastrojen-
ost v upor ter vrednote enako-
pravnosti, solidarnosti in svo-
bode. »Brez skrbi, tudi danes, 
70 let po uradni svobodi bi bila 
ta lahko več kot le uradna!« sta 
ob izidu zatrdila Tori in Siter. 

Eva Klinc

Kresničke so razveseljevale 
in se uvrstile na regijsko 
srečanje

V petek, 26. aprila, so se v 
prostorih Svobode Trbovlje 
občinstvu predstavili tudi 
najmlajši igralci, ki delujejo 
v Mladinskem gledališču Svo-
boda Trbovlje. Gledališka sku-
pinica Kresničke je v skoraj 
enournem dogodku najprej z 
občutkom predstavila nekaj 
recitalov znanih slovenskih 
pesnikov in pisateljev. Kot 
drugo dejanje so odigrali 
simpatično otroško igrico 
Pujskino kolo, s katero so 
prodrli iz okrožnega na regi-
jsko srečanje mladinskih 
gledaliških skupin. Režiserka 
te igrice je njihova mentorica 
Marjeta Dolinar, ki je bila 
ob koncu predstave deležna 
pohval gledališčnikov in nji-
hovih staršev. V predstavi so 
nastopili: Nastja Abdič, Črt 
Drobnič, Zala Kantužar, Taja 
Kovačič, Jaka Kunič, Neža 
Lesar in Tilen Pangeršič.
 

Darko Kunič

Zbor GESŠ Trbovlje na 
mednarodnem tekmovanju 
prejel zlato plaketo

MeMPZ Gimnazije in eko-
nomske srednje šole Trbovlje 
deluje že peto leto. V tem ob-
dobju je zbor posnel že dve 
zgoščenki, vsako leto pa se 
predstavi na sklepnem koncer-
tu. Zbor sodeluje na različnih 
prireditvah v okviru šole in 
na dobrodelnih koncertih ter 
postaja prepoznaven člen za-
savske kulturne scene. Redno 
sodeluje na Miklavževem 
sejmu (dobrodelna akcija 
Gimnazije in ekonomske sred-
nje šole Trbovlje), vsako leto se 
predstavi širši javnosti s svojim 
letnim koncertom, kamor 
povabi različne goste (Big band 
Zagorje, gimnazijska zbora iz 
Litije in Slovenj Gradca …). 
V lepem spominu pa nam je 
ostal  koncert z Vladom Kresli-
nom, kjer je zbor nastopil kot 
posebni gost večera. Letošnje 
leto pa si bodo pevci še posebej 
zapomnili, saj so na medn-

2013 v Radljah ob Dravi, kjer bomo stiskali pesti za 
Jovano Škorič v 5. kategoriji pod vodstvom učiteljice 
Tanje Božiček Simnovčič.
 

cem, njihovim učiteljem, kore-
petitorjem in tudi nesebično 
požrtvovalnim staršem. 

Katja Mikula, ravnateljica 
Glasbene šole Trbovlje

arodnem tekmovanju v Samo-
boru (Hrvaška) prejeli zlato 
plaketo in osvojili absolutno 
prvo mesto. Zbor je ustanovil 
in ga od začetka vodi skladatelj 
Blaž Rojko.
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»Ni pomembno, kaj delaš. Pomembno je, da si dober!«
Avtor: Primož P. Siter, Fotografija: Žiga Žibert

PODJETNIŠKE ZGODBE IZ TRBOVELJ

Darku Kodriču in Borisu Bolariču, Trboveljčanoma in 
ustanoviteljema blagovne znamke Dr. Bobo. 
»Včasih naju vprašajo, čemu takšno ime? Pošaliva se in rečeva, 
da je DJ Bobo najin bratranec!« pričevanje o svoji uspešni poslov-
ni zgodbi z nasmehom začneta Darko Kodrič in Boris Bolarič. 
Trboveljčana sta zgradila blagovno znamko Dr. Bobo, ki v svetu 
rekreativnega in vrhunskega smučanja nekaj pomeni. Tako sta 
poskrbela, da so Trbovlje z jasno kljukico še enkrat označene na 
športnem zemljevidu sveta. Ekipo Sr(e)čno Trbovlje sta sprejela 
v svoji z ustvarjalnim neredom opremljeni pisarni v prenovljenem 
vrtcu na Savinjski cesti.   

Zvezde z naslovnic rumenih 
časopisov v Trbovljah

Dr. Bobo je znamka, ki oprem-
lja vrhunske smučarje in druge 
zimske športnike z ekipnimi 
dresi, s kombinezoni, z bunda-

mi, s kapami in spodnjim peri-
lom. Njena ustvarjalca trdita, 
da izdelke poleg unikatne 
izdelave odlikuje vrhunska ka-
kovost. Brez razcvetenih roka-
vov, torej! Sprehod po seznamu 
njunih strank hitro dvigne 

obrv pri nekaterih najbolj 
vidnih smučarskih šampionih 
in reprezentancah ter priča o 
očitni kredibilnosti in trdno 
zasidranem mestu trboveljske-
ga športno-poslovnega dueta 
v očeh svetovnega športnega 
trga. Dovolimo si biti rumeni. 
V Trbovljah je njuna znamka 
pred nedavnim, poleg mnogih 
delegacij smučarskih reprezen-
tanc, gostila tudi Heather-
Mills, paraolimpijko in bivšo 
soprogo Beatla Paula McCart-
neya.    

Kodrič in Bolarič sta kajpak 
tudi sama strastna smučarja, 
slednji pa je tudi učitelj 
smučanja. »S smučanjem 
živiva,« pravita in dodajata, 
da sta vedno, ko sta ali z 
družinama ali s športnimi 
klubi obiskovala smučišča, 
preverjala, kako so smučarji 
opremljeni. Pri sebi sta vedno 
razmišljala, kako bi najnovejšo 
opremo še izboljšala, zato ni 
čudno, da sta se nekdanji grad-
binec in menedžer v kartonaži 
skupaj podala na pot, ki sledi 
njuni strasti. 

Čez mejo
Smučarski neuk je zlahka 
presenečen, ko obišče njihovo 
spletno stran. Predstavitev 
podjetja in ponudbe, dela, zgo-
dovina in uspehi v vseh bolj 
pomembnih evropskih jezikih. 
A zanimivo,  brez slovenščine! 
Lokalpatriota ob pogledu na 
nabor zastavic na spletni strani 
sicer najbolj poboža po duši 
ravno napis pod njimi: Savin-
jska cesta 14, Trbovlje. Pod-
jetnika razložita: »Petindevet-
deset odstotkov naše opreme 
gre tako ali tako ven, v tujino. 
Ko sva začela, so naju vsi 
spraševali, ali razumeva, da 
je slovenski smučarski trg nes-

preživiš.«

Vse bolj na svojem
In kako sta začela? Sama pravi-
ta, da po čudnem seštevku 
naključij. Najprej sta, kot 
rečeno, bolj iz radovednosti 
razmišljala o izboljšavah v 
smučarski opremi, potem pa 
sta se odločila, da bosta svojim 
otrokom, tudi strastnim 
smučarjem, pripravila uni-
katno smučarsko obleko. »Od 
tam so se stvari dogajale, kot se 
morajo. Najprej sva se povezala 
z drugimi izvajalci ter tiskala in 
šivala pri njih, raziskovala sva 
trg in materiale, se učila, pred 
leti pa sva kupila svoje stroje 
in zdaj je proizvodnja skoraj v 
celoti plod najinih rok v kleti 
starega vrtca,« pravi Kodrič, ki 
skrbi tudi za proizvodnjo in za-
gotavljanje kakovosti.

Večino proizvodov oblikuje 
druga polovica tandema, Boris 
Bolarič. »Sam sem po izobrazbi 
gradbenik, arhitektura in ob-
likovanje sta mi bila vedno 
blizu. Zato sem tudi prev-
zel oblikovni in načrtovalni 
del delovnega procesa,« 
pravi Bolarič, ki skrbi še za 
menedžment podjetja, prodaj 
in za stranke ter komunicira 
s trgom. Oblikoval je logotip 
podjetja s samorogom, simbo-
lom sreče, dolgega življenja in 
tekmovalnega duha, ter pro-
jektiral prenovo starega vrtca, 
ki ga je od Občine Trbovlje 
pred leti odkupil Kodrič.  

»Midva sva originalna 
oprema vrtca.«
Stari vrtec je dolga leta sameval 
in propadal. »Stavbo so med 
vojno, leta 1943, zgradili 
Nemci. Resnično sem se 
namučil, ampak mi je v pokra-
jinskem muzeju Celje uspelo 
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priti do izvirnih dovoljenj, 
načrtov in druge dokumen-
tacije iz tistih časov. Razen 
podstrešja, ki čaka na more-
bitno turistično dejavnost v 
boljših časih, je stavba zdaj v 
celoti prenovljena in oprem-
ljena,« ob skoraj muzejskem 
ogledu starega vrtca svoj prisp-
evek k ohranjanju trboveljske 
zapuščine upraviči Kodrič.  
»Vse je enako kot ob izgradnji, 
le kljukaste križe iz lesenih nos-
ilcev so izdolbli po vojni … Mi 
smo zamenjali fasado, okna in 
celotno streho. Seveda smo vz-
trajali pri ohranjanju leg-

endarnega trboveljskega grba, 
ki bdi nad glavnim vhodom 
ter v celoti ohranili in preno-
vili vrtčevski motiv reliefa na 
pročelju.« 

Proizvodnja je zdaj doma v 
kleti, pritličje gosti skladišče, 
nekdanja jedilnica je preure-
jena v fotostudio. »Pisarno pa 
sva naselila kar v bivše otroško 
stranišče,« se pošali Bolarič. 
»Tule, pri moji mizi, so imeli 
školjke, tamle v kotu pa 
bazenček!« 
Na vprašanje, ali je v stavbi 
ostalo še kaj izvirnega, v šali 

odgovorita: »Ja, midva!« Kot 
otroka sta namreč tudi sama 
obiskovala prav ta vrtec.  

Knapovska trma
Podjetnika, ki redno potu-
jeta po svetu in obiskujeta 
smučarske prireditve in sejme, 
se ne bojita niti trga niti krize. 
»Če si prepričan, da ti ne bo 
uspelo, boš propadel,« zagot-
avlja Bolarič. »Če pa se zavedaš, 
da imaš dober produkt in 
si ga vedno pripravljen še 
izboljšati, je uspeh zagotov-
ljen! Ni pomembno, kaj delaš. 
Pomembno je, da si 

v tem dober!« 

Zato ju tudi prihodnost ne 
skrbi. Skromno priznata, 
da nimata velikih načrtov 
množičnega zaposlovanja, da 
pa bi rada v podjetje vključila 
vsak svojega otroka in v nasled-
njem letu povečala promet 
za vsaj dvakrat. Zaradi napre-
dka bi v njunih očeh morali 
poslovneži širiti ponudbo, ne 
podjetij. Ključ do uspeha pa 
zagotavljata, da so strokovnost, 
želja in tista prava 'knapovska' 
trma. 
 

S kolesom po mestu

To, da v Trbovljah radi kole-
sarimo, ni nič novega. Vse-
barvna kolesa, čelade in majice 
potiskajo pedala po naših 
okoliških hribih. Gorsko kole-
sarjenje je lokalni špas, pa tudi 
resen šport, v katerem klub 
MTB Trbowle dosega 'ferda-
mano' odlične rezultate. No, 
ampak kolesarjenje po mestu 
... Mestno kolesarjenje, kolo 
kot prevozno sredstvo? Ne, 
tega pa Trbovlje ne vidijo po-
gosto. A vedno več in vedno 
bolj.

Tudi projekt RideYourCity/S 
kolesom po mestu, ki je 
nastal po zamisli prosto-
voljke Irine Volkove, ki 
v Mladinskem centru Tr-
bovlje opravlja t. i. EVS 
(EuropeanVoluntaryService), 
je dodal k razvoju mestnega 
kolesarstva v Trbovljah. Irina 
prihaja iz dvomilijonskega 
ruskega mesta Rostov ob 
Donavi, kjer so s kolegi ust-
varjalci pred leti začeli s pobu-
dami za zgraditev kolesarskih 
stez v mestu. Kot svoj projekt 
v Trbovljah si je Irina izbrala 
predstavitev mestnega 

kolesarjenja. Navdušena kole-
sarka (po staro kolo znamke 
Rog je sredi zime odhitela 
naravnost v Slovenj Gradec), 
ki jo na kolesu ne ustavi niti 
dež, pravi, da mestno kolesar-
jenje v Trbovljah ni lahkotna 
stvar. In to je potrebno spre-
meniti, saj je kolo zakon. 
Ekološko, rekreativno, zabav-
no, osvežujoče in malodane 
brezplačno. 

Pa smo šli ... Ops, pa smo 'tra-
jbali' ... Predzadnja sobota v 
aprilu, vreme drži, ura je 4 
popoldan. Dobimo se na 

železniški postaji, vsi na kole-
sih, nasmejani do ušes, malček 
adrenalina utripa. In gremo. V 
gosjem redu, drug za drugim, 
lepo po cesti, držimo se vseh 
prometnih predpisov. Kmalu 
po začetku se nam pridruži še 
več kolesarjev. Najlepše je, da 
so z nami tudi otroci, ki uživajo 
in mahajo ljudem, ki se na cesti 
ustavljajo in nas gledajo. Ne, ni 
fatamorgana. Po Trbovljah se 
na kolesih vozi 20 zanesenja-
kov, ki hočejo, da so Trbovlje 
do kolesarjev prijazno mesto. 
Trbovlje na kolo, s kolesarsko 
stezo pa nam bo še bolje šlo. 
Tokrat je naša vožnja prikazov-
ala pot od železniške postaje do 
Ledenice in nato v mestni park. 
Mestno kolesarjenje, mestni 
potep, mestna sobota popol-
dne. Ja, malo je treba, da se ima 
človek 'fajn' in naredi še nekaj 
koristnega.

Bravo in hvala, Irina, za tole 
akcijo, kmalu sledi nova. 
Obsežnejša, v kateri se 
združujejo trboveljske orga-
nizacije, povezane s kolesarst-
vom. Vabljeni k sodelovanju, 
pridružite se skupini na Face-
book-u Trbovlje na kolo. 

Tadeja Bučar za skupino na 
Facbook-u Trbovlje na kolo

FOTO: Žiga Žibert
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KRAJEVNA SKUPNOST
FRANC FAKIN

V štiridesetih letih, kar obsta-
ja krajevna skupnost Franc 
Fakin, se je tu marsikaj spre-

menilo. Ko se ozremo okrog 
sebe, nam pogled najprej 
seže proti Žrebljevem hribu, 
kjer namesto travnikov stoji 
novo naselje, ki se še vedno 
širi vse tja do meje z občino 

Hrastnik. To je v bližini de-
ponije Neža. Po poti mimo 
Ledenice pa vse do Avtomo-
torja se razprostira naselje 
Golovec, ki sega do meje s KS 
Čeče. Na drugi strani potoka 
Trboveljščice se mi pogled 
zazre v naselje samostojnih 
hiš na Keršičevem hribu. 
Na poti proti Komunali leži 
eno prvih naselij na Savin-
jski cesti, ki ji Trboveljčani 
pravimo Občinska kolonija. 
Nasproti, čez  cesto, vidimo 
eno najstarejših hiš – bivši 
vrtec Marjetka. Vzdolžno 
po poti stoji poslovno-
stanovanjski objekt na Savin-
jski cesti, kjer ima svoje pro-
store Javno komunalno pod-

jetje Komunala Trbovlje. Ko 
pogledamo proti Planinski 
vasi, kjer je še ena meja KS, 
nam oko zastane na spodaj 
ležečih naseljih stanovan-
jskih hiš v Vovkovi loki, na 
Cesti Tončke Čeč in v Dolj-
nem Lazniku. Pod Klečko, 
kjer poteka ena od meja 
KS, se nahaja Kovinarsko 
naselje, kjer je v neposredni 
bližini nov stanovanjski blok. 
Pot me vodi naprej po Sav-
injski cesti ali po domače 
po Švabski koloniji do slo-
vitega Špančevega ovinka, 
ki je dobil novo in  varnejšo 
podobo. Od tu naprej gremo 
mimo obnovljenih hiš, Os-
novne šole Ivana Cankarja 

KRAJEVNA SKUPNOST 
ČEČE

Za mandatno obdobje 
2010/2014 smo bili v Svet KS 

Čeče izvoljeni: Janez Perger, 
Silvo Jager, Franjo Bizjak, 
Stanislav Kovačič, Dušan 
Senčar, Zoran Gračner in Katja 
Petek. Skladno z delovanjem 
lokalne samouprave skrbi za 
povezavo med KS in Občino 
Trbovlje naša nadzornica Anka 
Sotlar, ki s svojo vztrajnostjo in 
prizadevnostjo daje posebno 

noto pozitivnosti sodelovanja. 
Področje KS Čeče zajema nas-
elja Čeče, Ostenk, del Knez-
dola in del Ojstrega. Osrednji 
del Čeč leži na nadmorski 

višini 550 metrov, se pa vzpen-
ja v območje Krajinskega parka 
Mrzlica do nadmorske višine 
800 metrov. Najvišje ležeča 
ekološka kmetija Lamevšek 
leži na nadmorski višini 720 
erov. V celotni KS je trenutno 
163 gospodinjstev s 427 pre-
bivalci.

Kdo smo in kaj delamo?
Družabne in ureditvene deja-
vnosti ter dogodki se osredin-
jajo pred vsem na Prostovoljno 
gasilsko društvo Čeče (PGD 
Čeče), Vodovodni odbor 
(VVO), Prosvetno društvo 
Čeče (PD Čeče) in Pevski zbor 
Katarinski fantje. V PGD Čeče 
so poleg opravil njihovega na-
menskega poslanstva v gasil-
skem domu v Čečah z ak-
tivnostjo krajanov in nekat-
erimi sponzorji uresničili pro-
jekt mladinske sobe s sanitar-
nimi prostori ter na podstrešju 
dokončno uredili prostor za 
strelišče z zračno puško in 
pištolo. V najem za 15 let je 
bila oddana streha objekta, kjer 
se nahaja sončna elektrarna 
moči 20 kW. Opravljena so 
bila tudi vzdrževalna dela ob-
jekta, uredili so okolico. Zelo 
dobro sodelujemo s PD Čeče 
in Katarinskimi fanti. PD Čeče 
vodi rdečo nit na področju 
družabnih srečanj oz. pri-
reditev. Veliko se dogaja: z 
mladimi glasbeniki v novo 
leto, počastitev kulturnega 

praznika, gledališke predstave 
gostujočih skupin, blagoslov 
kmetijskih strojev, blagoslov 
konj, tradicionalno srečanje 
harmonikarjev vseh starosti iz 
celotne Slovenije in zamejstva, 
ki se konča z gasilsko veselico, 
srečanje ljudskih pevcev in 
godcev, koncert orkestra Big 
Band, literarni večer z gosti, 
igrica za najmlajše in obisk 
Božička ter silvestrovanje. Res 
imamo srečo z vodstvom PD 
Čeče, katerega predsednica je 
Marinka Pišek Bizjak z močno 
podporo partnerja Franja Biz-
jaka. Kaj naj rečem, da ne bo 
'plagiatorsko'? Po Đuru: 
»Hvala, da obstajata«.

Pevski zbor Katarinski fantje 
popestri različne prireditve v 
sodelovanju s PD in GD Čeče, 
kot so: nastop ob prireditvi 
koncerta Pozdrav pomladi, 
blagoslov kmetijskih strojev, 
božično-novoletni koncert in 
udeležba vsakoletnih srečanj 
gasilskih pevskih zborov Slo-
venije. Udeležujejo pa se tudi 
prireditev v tujini, kjer žanjejo 
lepe uspehe.

 
KS Franc Fakin in NOB sta 
8. maja v mestnem parku 
praznovala svoj praznik v 
spomin na osvoboditev 
mesta Trbovlje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .
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do najstarejše hiše Lovski 
gradič, ki je protokolarni 
objekt Občine Trbovlje. Tu 
se staro mestno jedro konča.
Verjetno je najbolj prepoz-
naven pa objekt OR 75, saj 
se skoraj vse prireditve, pred 
vsem pa sprevodi, začnejo 
pred njim. Nad njim se vse 
do Škratovine razprostira 
naselje Loke, ki se konča 
pri gostišču Dimnik, kjer 
se konča tudi naša krajevna 
skupnost. Sprehod skozi 
našo krajevno skupnost nam 
pokaže, da je zelo razgibana, 
saj se prepletajo naselja sa-
mostojnih hiš s stanovanjs-
kimi bloki. Že v prejšnjih 
letih smo ugotovili, da je 
naša krajevna skupnost ena 
večjih, zato je logično, da so v 
okviru razvoja in izboljšanja 
kakovosti življenja zelo veliki 
in pomembni posegi v pro-

stor in izgradnjo infrastruk-
ture. Svet krajevne skupnosti 
se v okviru svojih �nančnih 
možnosti vključuje v 

reševanje oziroma urejanje 
problematike posameznega 
naselja. Z načrti in programi 
sodelujemo v razgovorih z 

vodstvom in strokovnimi 
službami občine pri pripravi 
proračuna Občine Trbovlje.   

Sanda Hribar

 
KS Franc Fakin in NOB sta 
8. maja v mestnem parku 
praznovala svoj praznik v 
spomin na osvoboditev 
mesta Trbovlje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .
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Uspehi naših plavalcev

Številčna zasedba našega kluba 
se je udeležila tradicionalnega 
18. velikonočnega mitinga v 
Celju. Kar 275 plavalcev iz 16 
slovenskih klubov se je merilo 
za odličja,  med katerimi je bila 
tudi 15-članska ekipa 'rutiner-
jev' in učencev iz plavalnega 
kluba Lafarge Cement. Klub-
ske barve so pri dečkih zasto-
pali Nejc Kos, Tilen in Žiga 
Šintler, Jaka Jeršin, Andraž 
Kovačič in Marcel Urbanija, 
pri deklicah pa so nastopile 
Karmen Kovač, Klara Volaj, 
Nina Kos, Kaja Imperl, Daša 
Krajnc, Nika Todorovič, Urška 
Zupanc in najmlajša Tia Tara 
Zupančič. Njegov uspeh sta 
odlično dopolnila v starejši 
kategoriji brat Tilen. Pri 
dekletih so se stopničk veselile 

Nogometni klub Rudar 
Trbovlje

V prihodnosti je glavni klubski 
cilj povečanje števila igralcev, 
predvsem pri mlajših selekci-
jah. Glede na to, da smo 
športno društvo z največ igralci 
pri mlajših selekcijah v Trbovl-
jah in v Zasavju, bi radi to udi 
zadržali. V letošnji sezoni 
imamo največ težav pri selek-
ciji U 14, ki se bori za obstanek 
v 1. SNL (Slovenska nogomet-
na liga). V klubu vsi ver-
jamemo, da nam bo uspelo, 
čeprav trenerja in ekipo do 
konca prvenstva čaka zelo 
težko delo. Mlajše selekcije so 
si že zagotovile obstanek v 
ligah, v katerih nastopajo. Ker 
gledamo že v prihodnost, 
vemo, da bomo imeli v nasled-
nji sezoni težave z igralskim 
kadrom pri kadetski in mla-
dinski selekciji, ki nastopata v 
2. SKL/SML zahod, tako da v 
tem trenutku potekajo vse ak-
tivnosti za pridobitev čim več 
igralskega kadra iz zasavskih 
klubov in širše. Zelo uspešno 
sodelujemo z Olimpijo, 
Domžalami, z Rudarjem iz 
Velenja in s preostalimi 
prvoligaškimi klubi. Mlajše 
selekcije pa tekmujejo v 
najvišjih možnih nivojih pri 
svojih kategorijah. Skratka, z 
mladimi se v Rudarju odlično 
dela in k temu stremimo tudi 
v prihodnosti. Imamo odlične 
pogoje za delo, za kar se zah-
valjujemo Občini Trbovlje in 
županu Viliju Trevnu, prav 
tako imamo tudi odlično tren-
ersko ekipo, brez katere ne bi 
bili tako uspešni. Članska 
ekipa nastopa v 3. SNL, njen 
glavni cilj je obstanek. Trener 
Breznikar si je za prihodnost 
zadal, da bi bila ekipa sestav-
ljena pretežno iz igralcev, ki 
prihajajo iz Zasavja, in igralcev, 
vzgojenih v Rudarju. S tako 
ekipo bi v naslednjih dveh se-
zonah po uspešno opravljenih 

pripravah naskakovali osvo-
jitev prvenstva 3. SNL in na-
predovanje v 2. SNL, kar je 
kratkoročni cilj članske ekipe v 
naslednjih dveh ali treh sezo-
nah. Že v letošnji sezoni so 
igralci dokazali, da se lahko 
kosajo z vsako ekipo v prven-
stvu, seveda je predpogoj trdo 
delo na treningih, ki ga opravl-
jajo, od kar je ekipo prevzel 
Miloš Breznikar. V naslednji 
sezoni bi radi stabilizirali 
člansko ekipo v 3. SNL in celo-
ten klub, nato pa si želijo na-
predovati nivo višje.

Tomaž Radič, NK Rudar

NAPOVEDUJEMO
Veter v laseh – s športom 
proti drogi

Zavod za šport Trbovlje že od 
leta 2008 naprej sodeluje s 
Športno unijo Slovenije v pro-
jektu Veter v laseh – s športom 
proti drogi.V sklopu projekta 
vsako leto organiziramo turnir 
mešanih trojk v odbojki na 
mivki in tako bo tudi letos. 
Turnir se že vsa leta izvaja na 
letnem kopališču v Trbovljah, 
in sicer na odbojkarskem 
igrišču na mivki, zgrajenem 

leta 2008. Turnir bo potekal v 
soboto, 8. junija. Začel se bo 
ob 10. uri. Zmagovalna trojica 
v vsaki starostni skupini bo na-
grajena. Prijave (nosilec sku-
pine) zbiramo do 7. junija na 
telefon 040 227 908 (Nika 
Koncilja), 03 56 25 280 
(Zavod za šport Trbovlje) in 
osebno na dan prireditve do 
9.00. Zbor ekip bo ob 9.30. 
Startnine ni. V primeru sla-
bega vremena se turnir prestavi 
na poznejši datum. Vabljeni!

Edvard Bravec, 
Zavod za šport Trbovlje

V ekipi mešanih trojic 
mora biti vsaj eno dekle. 
Ekipe bodo razporejene 
v starostni skupini od 14 
do 18 let in od 18 let 
naprej.

Rokometaši Rudarja 
uspešno končali sezono

Mlada rokometna članska 
ekipa Rudarja je v drugi sezoni 
nastopanja v 2. državni ro-
kometni ligi naredila velik 
korak naprej in rezultatsko zelo 
uspešno končala sezono. Do 
samega konca prvenstva se je 
ekipa Rudarja enakovredno 
borila za napredovanje na višji 
nivo tekmovanja, na koncu pa 
zasedla 4. mesto v ligi. V sezoni 
2012/2013 so rokometaši 
Rudarja doživeli samo 4 
poraze, domača dvorana Polaj 
pa je ostala nepremagljiva trd-
njava za nasprotne ekipe. 
Ekipo, ki jo vodi trener Matjaž 
Šikovec, sestavljajo mladinci, 
vzgojeni v RD Rudar, na kar 
smo še posebej ponosni. Fantje 
napredujejo v vseh pogledih in 
tako se kakovosten rokomet 
vrača v Trbovlje. V sezoni 
2012/2013 so se ponovno iz-
kazale tudi mlajše selekcije 
Rudarja; mlajši dečki A (letnik 
2000 in mlajši) so se uvrstili na 
turnir za razvrstitev od 5. do 8. 
mesta, kadeti (letnik 1996 in 
mlajši) pa bodo gostitelji 
turnirja v Trbovljah za raz-
vrstitev od 9. do 12. mesta v 
državnem prvenstvu.

RD Rudar Trbovlje

Klara Volaj ter Kaja Imperl. 
Odličje se je Nini Kos izmuzni-
lo, a je s četrtim mestom in pla-
vanjem dokazala, da še ni rekla 
zadnje besede. Velika os-
moljenka je bila tudi Daša 
Krajnc, ki je bila 2-krat četrta. 
Dokazala je, da se bo tudi v pri-
hodnosti enakovredno kosala. 
V  mlajšem letniku pa je nadar-
jenost in trud s tremi priznanji 
spet kronala najmlajša Tiatara 
Zupančič. Za prijetno 
presenečenje so poskrbela tudi 
dekleta v zanimivi štafeti 
6-krat  50 prosto, sestavljeni iz 
letnika 1999 pa do 2004, ki so 
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NAPOVEDUJEMO
Odprtje kopalne sezone na 
trboveljskem bazenu

Odprtje kopalne sezone se 
ponovno bliža. Uradno 
odprtje letnega kopališča naj bi 
bila v soboto, 1. 6. 2013, ob 
9.00, v kolikor bo vreme to 
dovoljevalo.Enotna cena vs-
topnice na dan odprtja bo 
znašala 2 evra. Ta dan bo od 
11. ure naprej Društvo za pod-
vodne dejavnosti Trbovlje v 
sodelovanju z Zavodom za 
šport Trbovlje organiziralo dan 
odprtih vrat v podvodni svet. 
Prikazana bo potapljaška 
oprema, predstavili bodo 
osnove potapljanja, prav tako 
pa se bo mogoče potopiti pod 
budnim očesom inštruktorja 
plavanja in izkušenih 
potapljačev. Tudi slikanja pod 
vodo ne bo manjkalo.

Z veseljem ugotavljamo, da so 
posodobitve od leta 2008 
(odbojkarsko igrišče na mivki, 
pokrit gostinski vrt, tobogan 
za najmlajše, namestitev do-
datnih otroških igral, vodna 
žoga 'hodi po vodi', prenova 

prelivnega polja na velikem 
bazenu, prenova srednjega 
bazena, povezava kopalne vode 
med velikim in srednjim baze-
nom itn.) pustile svoj pečat. 
Vsako leto namreč beležimo 
porast števila obiskovalcev. 
Tudi v letu 2013 pripravljamo 
nekaj novosti. Za najmlajše 
vodne otroške animacije z 
različnimi rekviziti, za ne čisto 
najmlajše pa vodno zumbo in 
vodno aerobiko. Nameščenih 
bo tudi nekaj novih otroških 
igral. Pod vsa igrala (tudi že 
obstoječa) pa bomo za varnost 
otrok namestili ekološke PVC 
blažilce padcev.
Prav tako bomo poskušali 
oživeti nekoč tako popularno 
teraso. Poleg tega, da bomo na-
mestili senčnike in ležalnike, 

bo terasa nekajkrat na teden 
postala prostor, kjer bodo tren-
erji Karate kluba Trbovlje po-
nudil spoznavanje osnov kara-
teja za goste bazena (mlajši 
otroci). Naj omenimo še pri-
reditvi Pozdravljeno poletje 
(konec junija) in Adijo, 
počitnice (konec avgusta). Na 
obeh bodo animacije z DJ-jem 
Radia Kum ter igre za otroke 
in odrasle. 
Kar pa vas verjetno 
najbolj zanima – cene 
vseh vstopnic ostajajo 
nespremenjene.Skupaj z vami 
si želimo veliko lepega vreme-
na in upamo, da boste preživeli 
nekaj prijetnih uric na našem 
kopališču.

Edvard Bravec, 
Zavod za šport Trbovlje

NAPOVEDUJEMO
Spomladansko srečanje 
planincev na Kumu

V Planinskem društvu KUM 
Trbovlje smo se odločili za 
organizacijo vsakoletne pri-
reditve zadnjo nedeljo v 
maju, ki bi jo radi vključili v 
okvir praznovanja občinskega 
praznika z naslovom Spom-
ladansko srečanje planincev na 
Kumu. Srečanje bo potekalo v 
nedeljo, 26. maja, z začetkom 
ob 11. uri ob planinski koči na 
vrhu Kuma. Prireditev je na-
menjena vsem našim članom, 
vsem planincem našega in sos-
ednjih mest ter vsem rekreativ-
cem in ljubiteljem narave. 
Potrudili se bomo in pripravili 
tudi nekaj družabnih iger, ki 
jim bo sledila planinska veseli-
ca ob glasbi in primerni gostin-
ski ponudbi.

Marjeta Bricl

osvojila srebrno odličje. 
Štafeto so plavale: Klara Volaj, 
Kaja Imperl, Karin Stražar, 
Daša Krajnc, Nika Todorovič 
in Tiatara Zupančič.

Ne smemo pa mimo plavalcev, 
ki se v tekmovalnem smislu 
niso uvrščali med najboljše, a 
so z napredkom v tehničnem 
in rezultatskem smislu prese-
netili trenerja.
Jaka Jeršin, Marcel Urbanija in 
Andraž Kovačič so močno po-
pravljali svoje osebne rekorde, 
s prikazanim tehničnim znan-
jem pa so si odprli vrata za nas-
tope na še večjih tekmovanjih. 
Po prikazanem smo v klubu z 
mladimi plavalci izredno zado-
voljni in z optimizmom zremo 
v prihodnost, ko se bodo 
udeležili prvomajskih priprav 
v Moravskih toplicah. Upamo 
le še na čimprejšnje odprtje let-
nega bazena, da dokažemo, da 
kljub težavam ostajamo klub s 
talenti in perspektivo.

Darko RAUŠL, trener

Množično praznovanje 1. 
maja na Mrzlici

Tudi letos so marljivi planinci 
v sodelovanju z oskrbnico 
doma Milico Burger pripravili 
tradicionalni prvomajski 
pohod na Mrzlico. Vreme je 
bilo lepo in zato se je na Mrzlici 
zbralo prek 1000 planink in 
planincev vseh starosti. Prišli 
so predvsem iz Zasavja in Sav-
injske doline, nekaj pa jih je 
bilo tudi iz drugih slovenskih 
krajev. Vsem ženskam, ki so se 
na ta dan udeležile pohoda, so 
predstavniki društva ob pri-
hodu na cilj podarili rdeč 
nagelj, ki simbolizira delavski 
praznik. Ob 11. uri je bila 
krajša slovesnost ob prazniku 
dela, na kateri je predsednik 

Planinskega društva Trbovlje 
Matjaž Kilar pozdravil vse 
navzoče. V programu so sode-
lovali: oktet Katarinski fantje, 
harmonikar in dve plesalki ori-
entalskih plesov iz plesne šole 
GEN iz Celja. Svoje stojnice 
pa so na travniku pred kočo 
postavili: turistični društvi iz 
Žalca in Trbovelj, Aktiv 
kmečkih žena iz Trbovelj in po-
nudniki izdelkov iz medu, 
mesnih izdelkov in pirine 
moke. Člani planinskega 
društva in oskrbnica pa so 
poskrbeli za hrano in pijačo. 
Prireditev je uspela in na koncu 
so bili vsi zadovoljni, organiza-
torji in udeleženci pohoda. 

Bojan Gorjup, Planinsko 
društvo Trbovlje

ODPIRALNI ČAS BAZENA:

•Bazen je za kopalce odprt:
– med delavniki od 9.00 do 18.00, 
– ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9.00 do 19.00, 
– večerno plavanje od 20.00 do 22.00 (v avgustu od 19.00 do 
21.00).
• V primeru slabega vremena (hladno, deževno, vetrovno …) 
bo bazen občasno zaprt.
• Kopalna sezona se bo predvidoma končala na začetku sep-
tembra, seveda odvisno od vremena.

Projekt 
financira
Občina 
Trbovlje.
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Od famoznega izbruha sve-
tovne krize, ki iz dneva v dan 
postaja bolj podobna cenen-
emu izgovoru za krotenje 
vse bolj naraščajoče množice 
revnih, izdanih in obupanih 
ljudi, se je tudi naša država 
znašla v paradoksalnem 
položaju. Vsak dan namreč 
poslušamo dolgovezne raz-
prave o tem, da si vsi želimo 
sprememb, po drugi strani 
pa vsako potezo, ki izstopa 
iz sivega povprečja in ne 
sledi rutinskim zakonitos-
tim našega vsakdana, skri-
tiziramo, se ji posmehujemo 
in nenazadnje tudi uničimo. 
Drugače povedano; želimo 
si sprememb brez tega, da bi 
se kaj spremenilo. Nestrpno 
čakamo na odrešenika, ki bo 
padel iz neba in nas z zama-
hom ene roke odrešil vseh 
krivic, tegob in hudobije 
tega sveta. Pa tudi to še ni 
vse; želimo si odrešenika, ki 
bo odgovornost za vse naše 
grehe prevzel nase in se z nas-
mehom na obrazu pribil na 
križ. Če tega ne bo storil, ga 
bomo nemudoma skritizira-
li in izolirali iz naše družbe, 
ker nas ni vreden. Res ne-
prijetna situacija, ki jo žal 
živimo iz dneva v dan. 

Tudi v naših Trbovljah ni 
prav nič drugače. Že od osa-
mosvojitve naprej se zdi, 
da se v medijih Trbovlje 
omenjajo zgolj takrat, ko 
je treba širšo javnost opom-
niti, da zaradi onesnaženega 
zraka uničujemo polovico 
Slovenije, včasih pa si celo 
zaslužimo častno omembo v 
črni kroniki. V času študija 
v Ljubljani sem bil iz ust 

oklicanih intelektualcev, 
ki so se kitili z množico 
diplom, magisterijev in dok-
toratov, deležen mnogih 
zaničevalnih očitkov, da 
v Trbovljah pohajkujemo 
naokoli s plinskimi mas-
kami kot zombiji in da se 
rodimo kot najbolj goreči 
nacionalisti, ki v zibki 
prejmemo opeko, ki jo nato 
z največjih veseljem mečemo 
v 'južnjake'. Da, težko je 
verjeti, da so izobraženci, ki 
se 'krasijo' z neko splošno 
razgledanostjo, sposobni 
podati takšne primitivne 
sodbe, a žal je temu tako. Še 
bolj žalostno pa je dejstvo, 
da smo takšnim sodbam 
podlegli tudi mi, prebivalci 
Trbovelj. Že zadnjih 20 let 
poslušam očitke, v kako ne-
produktivnem, zagovednem 
in obsojanja vrednem mestu 
živimo, da je to ustvarjeno 
zgolj za upokojence, mladi 
pa se zatekamo k pitju alko-
hola in drogiranju. Seveda si 
ne zatiskam oči, da položaj 
v našem mestu ni ravno 
rožnat, toda po drugi strani 
močno dvomim, da nas 
bo večno pritoževanje in 
obtoževanje kam pripeljalo. 
Že 20 let smo priča enim in 
istim očitkom, kako zaostali 
smo, po drugi strani pa se 
nismo niti najmanj potrudi-
li, da bi takšno mišljenje 
spremenili. Še več; tiste, ki 
so skušali oživeti dogajanje 
v našem mestu, je javnost 
mirno ignorirala ali pa je 
nanje zmetala celo vrsto 
očitkov, češ da je vse, kar 
počnejo, čista potrata časa 
oz. da je vse skupaj brez veze. 

acija, ko se ljudje 
pritožujejo, da Trbovlje bo-
lehajo za pomanjkanjem 
družabnih dogodkov, ko pa 
se ti izvajajo, je prizorišče 
napol prazno. Razlog za slab 
obisk? Večini se ni dalo priti, 
ker so raje doma čepeli za 
računalnikom in bentili, da 
se v Trbovljah nič ne dogaja. 
Drugače povedano; večini je 
očitno glavno, da kričijo, kaj 
vse je narobe v tem mestu, 
na drugih pa je, da te napake 
v najkrajšem mogočem času 
popravijo, seveda brez 
pomoči prvih, ker se tem ne 
da sodelovati. Iz tega sledi, 
da se do sprememb ne more 
dokopati samo en posa-
meznik, ki mora poleg svo-
jega truda trpeti tudi metan-
je polen pod noge, kako je 
njegovo delo čisto brez veze 
in da se trudi za prazen nič. 

Sam mislim, da se Trbov-
lje počasi prebujajo in so 
na dobri poti, da bi omilili 
negativne predznake, ki 
nas zaznamujejo že zadn-
jih 20 let. Probleme poz-
namo, rešitve pa so mogoče 
zgolj s sodelovanjem vseh 
nas, ne da čakamo na super-
heroja, ki bo spremenil Tr-
bovlje v diamantno mesto. 
Od kritiziranja, ki ne vodi 
v nobeno produktivno 
rešitev, že dolgo nimamo več 
nobene koristi. Mar bi res 
radi, da je naše mesto pozna-
no zgolj po ekoloških prob-
lemih?

Prepričan sem, da zmoremo 
več. Skupaj.
 
Vid Šteh 

20
Malo pod vrhom

Časopis Sre(e)čno Trbovlje 
izhaja štirikrat letno.
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Redakcija se je končala 10. 
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Naslednja številka bo izšla 
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Uredništvo si pri-družuje 
pravico do urejanja prisp-
evkov. Vsebina pri-spevkov 
odraža mnenje avto-rjev.

Zaradi prostorske ome-
jenosti so vsi prispeli članki 
objavljeni na spletnem 
por-talu 
www.srcnotrbovlje.si.
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