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Spoštovane občanke, cenjeni občani in 
prijatelji iz sosednjih občin!

Dovolite mi, da Vam v tem času, ko 
se poslavlja eno in začenja drugo 
leto, voščim le najboljše. Ker časi niso 
najbolj rožnati, so zato še toliko bolj 
pomembni topel dom, prijazen na-
smeh, stisk roke in solidarnost med 
nami. Tako kot do zdaj se bomo tudi 
v prihodnje skupaj z vami trudili, da 
bi bil jutrišnji dan v naši dolini lepši. 
V letu 2013 vam skupaj s sodelavci 
želim vse dobro. Naj vas vodi misel: 

»Na mesto srčne bolečine in zamere postavimo 
razumevanje in sočutje.«

(Paulo Coelho)

Srečno 2013!
župan  

Vili Treven
s sodelavci

Nove pridobitve
Ob omejenih sredstvih v teh 

kriznih časih se moramo znati 
še toliko bolj veseliti ob vsakem 
uspešno končanem projektu, ki 
pomeni korak več v skupno do-
bro občanov. Eden izmed takih 
projektov, ki je uspešno zaklju-
čen, je tudi odsek regionalne 
ceste, ki je znan predvsem kot 
»odsek Iskra–Malgaj–Knific«. 
Dolgo obdobje je predstavljal 
enega najbolj neugodnih ce-
stnih prehodov skozi mesto 
Trbovlje. Glavna cesta na tem 
odseku je bila ozka in zelo ne-
pregledna, saj je bila utesnjena 
med stanovanjske objekte na 
eni strani in potok Trbovelj-
ščico na drugi strani. Tu smo 
bili zaradi neugodnih cestnih 
elementov in velike prometne 
obremenitve večkrat priča pro-
metnim nesrečam, vendar na 
srečo vseh udeleženih brez naj-
hujših posledic. Zaradi nave-
denega in predvsem z željo po 
ureditvi stanja smo s pomočjo 
investitorja, Direkcije RS za ce-
ste, v letu 2012 uspešno izvedli 
težko pričakovano rekonstruk-
cijo nevarnega cestnega odseka 

državne regionalne ceste. Vre-
dnost gradbenih del je znašala 
731.613,75 evrov, pri čemer je 
delež v višini 540.731,17 evrov 
zagotovila Direkcija RS za ce-
ste, preostanek pa Občina Tr-
bovlje. 

Obnavlja se lokalna cesta Tr-
bovlje–Klek mimo Zdravstve-
nega doma Trbovlje do Vrtca 
Pikapolonica. Dela napredujejo 
skladno s terminskim planom; 
cesta je že asfaltirana. Vrednost 
I. faze investicije je 300.000 
evrov.

Obnova mestne ceste na ob-
močju Novega doma, in sicer 
na odseku Vrtec Mojca–Sre-
dnja šola kovinarsko-strojne 
usmeritve, je v teku. Po konča-
nem javnem razpisu smo pod-
pisali pogodbo z izbranim izva-
jalcem del v višini 155.901,72 
evrov za obnovo ceste, javne 
razsvetljave  in vodovoda, za 
ureditev ostalih komunalnih 
vodov pa so sklenjeni spora-
zumi z upravljalci teh vodov, 
ki jih tudi financirajo. Dela so 
se začela izvajati septembra in 
bodo končana predvidoma ko-
nec meseca novembra. 

Varčujem jaz, 
varčuješ ti,  
da narava ne zboli!

Organizacija Združenih naro-
dov (OZN) je leto 2012 razglasila 
za Mednarodno leto trajnostne 
energije. Pobuda organizacije 
OZN človeštvo opozarja, da je 
energija priložnost, ki spreminja 
življenje, gospodarstvo in planet. 
Trajnostni razvoj si težko pred-
stavljamo brez trajnostne ener-
gije. Mednarodno leto trajnostne 
energije 2012 je pobuda za vse 
nas, da razmišljamo o dosegu 

treh glavnih ciljev do leta 2030. 
Prav je, da o tem razmišljajo 

tudi naši najmlajši, ki so nedvo-
mno polni idej in rešitev. Od-
ločili smo se, da organiziramo 
likovni natečaj z naslovom Var-
čujem jaz, varčuješ ti, da narava 
ne zboli. Risbice otrok na ome-
njeno temo bomo 3. decembra 
v okviru akcije razstavili v Knji-
žnici Toneta Seliškarja v Trbo-
vljah ter na ta način opozorili na 
primanjkljaj naravnih virov in 
na potrebno spremembo načina 
življenja vseh nas.

Obnovljeni odsek sta uradno predala namenu direk-
tor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko in župan 
Občine Trbovlje Vili Treven.

Nadomestno 
vročevodno omrežje

V letu 2012 smo pristopili k 
izgradnji nadomestnega vroče-
vodnega omrežja, s katero želimo 
zmanjšati izgube na obstoječem 
sistemu, ki je predimenzioniran. 
Izgradnja nadomestnega omrežja 

je skladna s predlogom lokalne-
ga energetskega koncepta. Leta 
2012 smo izvedli obnovo sever-
ne trase vročevoda – 1. faza – v 
skupni vrednosti 290.000 evrov, 
za leto 2013 načrtujemo izvedbo 
2. faze, ki je ocenjena na vrednost 
520.000 evrov. 
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Trbovlje se 
predstavljajo na 
najsodobnejši način

Promocija občin, dogodkov, 
kulturne in zgodovinske dedi-
ščine se širi tudi na digitalne 
medije in splet. Na tem podro-
čju je Občina Trbovlje storila že 
veliko. Pojavljamo se na social-
nih omrežjih (Facebook, Twi-
tter) kot ena prvih in najbolj 
aktivnih občin v Sloveniji, saj 
želimo biti občanom čim bliž-
je z odgovori na njihova vpra-
šanja, pobude in na predloge. 
Spletna stran občine je prilago-

jena za slabovidne z zvočnimi 
posnetki posameznih rubrik, 
vtičnikom socialnega omrežja 
in z drugimi dodatki.

Občina Trbovlje pa se bo 
obiskovalcem predstavljala tudi 
z videoposnetkom Trboveljčana 
Tomaža Praunseisa. Avtor je v 
videu ujel številne trenutke naše 
občine, zgodovine in kulturne 
dediščine. Posnet je bil na raz-
ličnih lokacijah v mestu in oko-
lici, narejen je na najsodobnejši 
način, ki se imenuje ‘time-lapse’, 
kar pomeni, da je sestavljen iz 
fotografij, ki so združene v vide-

ofilm. Za en kader videa je bilo 
potrebnih povprečno 200 foto-
grafij, v videu pa je 40 prizorov, 
kar skupaj predstavlja kar 8.000 
fotografij. Na voljo bo vsem, ki 
na kakršen koli način skrbijo za 
promocijo občine izven naših 
krajev in tistim, ki v naši obči-
ni sprejemajo goste. Na ogled 
bo na občinski spletni strani in 
prek drugih socialnih omrežij. 
Upamo, da vam bo všeč in da ga 
boste z veseljem delili s prijate-
lji, z domačimi ali s tujimi gosti 
in z vsemi, ki morda niti ne vedo, 
kaj vse se skriva v naši dolini.

Leto je spet skorajda že na-
okoli in to je čas, ko se človek 
ozre nazaj, naredi »inventuro« 
tistega, kar se je zgodilo, ter si 
postavi cilje za prihodnost. Žu-
pan me je letos januarja ime-
noval na mesto podžupanje za 
družbene dejavnosti, odnose 
z javnostmi, delo z mladimi in 
tudi za promocijo občine. Prav 
je, da ob koncu leta seznani-
mo občane in občanke s tem, 
kar je bilo narejenega na teh 
področij. Na vsakem izmed 
njih kot tudi na preostalih je 
bilo narejenega veliko, a ker 
smo s prostorom v časopisu 
omejeni, bom tu izpostavila le 
nekaj zadev s posameznega 
področja. Na področju druž-
benih dejavnosti je delovna 
skupina za pripravo Analize 
poslovanja javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Ob-
čina Trbovlje, končala s svojim 
delom. Pripravljene smernice 
in ugotovitve glede racionali-
zacije so bile upoštevane pri 
nadaljnjem delovanju zavodov. 
Skozi vse leto smo pomagali 
pri organizaciji številnih pri-
reditev, kar nekaj pa smo jih 
tudi sami v celoti izpeljali, npr. 
projekt Nariši nov dan za naše 
osnovnošolce in srednješolce, 
dobrodelni koncert v mesecu 
juniju, Nohšiht, Anduht, kon-
cert na prostem v decembru 

in božični sejem. Pomagamo 
številnim društvom, klubom 
in organizacijam pri njihovem 
delu ter jim nudimo vso pod-
poro. Prav tako nadaljujemo s 
projektom Občina po meri in-
validov, zato smo letos uspeli 
urediti klančino na pokopali-
šču, na novo smo označili par-
kirišča za invalide, gledališko 
dvorano smo opremili s slušno 
zanko, označili smo klančine 
pri prehodih za pešce, uredili 
dostop za invalide v knjižnici in 
podobno. Novembra smo or-
ganizirali okroglo mizo z inva-
lidsko organizacijo, z MREST-
-om pa smo pripravili nekaj 
posvetov na temo socialnega 
podjetništva za zainteresirano 
javnost. 

Na področju odnosov z 
javnostmi smo letos kot ena 
izmed prvih občin delo in de-
javnosti občine začeli aktivno 
promovirati prek spletnih dru-
žabnih omrežij. Pridružili smo 
se številnim slovenskim obči-
nam, ki so že imele svoj časo-
pis, saj smo ustanovili časopis 
Sr(e)čno Trbovlje in istoimen-
ski portal. Tako smo pripravili 
odlok o občinskem glasilu, s 
katerim smo lahko časopis 
prijavili tudi v razvid medijev 
pri Ministrstvu za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport. 
Na področju turizma ravno v 

teh dneh končujemo izdelavo 
promocijskega kataloga obči-
ne, saj je bil zadnji narejen leta 
1998. Prav tako bo ob tej pri-
ložnosti izdana zloženka za šir-
šo uporabo. Od letos naprej se 
občina predstavlja tudi z no-
vim kratkim videom, posnetim 
na najsodobnejši način. Video 
je bil posredovan vsem javnim 
zavodom, šolam in društvom 
ter klubom za uporabo v pro-
mocijske namene, ko našo ob-
čino predstavljajo zunaj naših 
meja in ko gostijo obiskovalce 
iz drugih krajev. V odnosu do 
mladih pa smo letos skupaj z 
Društvom prijateljev mladine 
Trbovlje in MCT-jem organi-
zirali številne javne posvete in 
okrogle mize na temo mladih. 
Na začetku leta je bilo pri-
pravljeno poročilo s področja 
trenutnega položaja mladih 
v občini. Pri raznih projektih 
in uresničevanju idej, ki jih 
imajo/-mo mladi, se povezuje-
mo in delujemo skupaj z MCT-
-jem. Skupaj z ekipo Delavske-
ga doma Trbovlje smo začeli s 
projektom oživitve Lovskega 
gradiča in urejanja notranjo-
sti. O rezultatih tega projekta 
boste več izvedeli in tudi videli 
v prihajajočem letu. Poleg ti-
stega, čemur sama pravim 
»delo v pisarni«, pa sodi tudi 
»delo na terenu«, ki prav tako 

zahteva svoj čas in energijo, ki 
pa žal ne more pokazati rezul-
tatov v materialni obliki, zato 
bi o tej vrsti dela in naši uspe-
šnosti lahko več povedali tisti, 
ki nas srečujejo na prireditvah 
in podobnih dogodkih. 

Ob tej priložnosti bi rada 
zapisala, da vseh zgoraj na-
štetih idej ne bi bilo brez dobre 
občinske ekipe in predvsem 
brez podpore župana, ki pri-
sluhne takšnim projektom in 
jih na poti k uresničevanju tudi 
podpira. Upam, da bomo tudi 
prihodnje leto skupaj uspešni 
kljub temu, da finančne na-
povedi niso rožnate in bomo 
morali zato na marsikaterem 
področju še bolj zategniti pa-
sove. A naj moj sklep ne bo 
pesimističen, temveč opti-
mističen. Vljudno vabljeni na 
praznovanja v decembru, ki jih 
skupaj z društvi pripravljamo 
za vas. Hvala vsem, ki na tak 
ali drugačen način soustvar-
jate boljši jutri v naši dolini. V 
prihajajočem letu vam želim 
predvsem zdravja in medse-
bojnega razumevanja, saj sta 
to najpomembnejša pogoja 
pri doseganju osebne sreče. 

jasna Gabrič, mag.,  
podžupanja

beSeDa pODŽupanje

Ko se oziramo nazaj in kujemo načrte za prihodnost

ZlaTa pOrOKa
iskrene čestitke!

ivan in amalija ŠpajZer   
24. 11. 2012 
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Lovski gradič  
na poti k oživitvi

Občina Trbovlje se je vedno 
trudila, da bi za Lovski gradič do-
bila najemnika. Teh najemnikov 
se je v zadnjih desetletjih zvrstilo 
kar nekaj, a vsak je na koncu za 
seboj pustil prazne osiromaše-
ne prostore in odšel. Zato smo 
se tokrat odločili, da k oživitvi 
najstarejše stavbe v Trbovljah, 
ki nam bi morala biti v ponos, 
pristopimo drugače, tako, kot 
to počnejo drugod po Sloveniji. 
Številne občine po Sloveniji, ki so 
po velikosti primerljive z Občino 
Trbovlje ali pa celo manjše, imajo 
za svoje potrebe urejene protoko-
larne objekte. Če jih naštejemo le 
nekaj: Občina Dravograd (dvorec 
Bukovje), Občina Sevnica (grad 
Sevnica), Občina Šentjur (Ipavče-
va hiša z vrtom), Občina Zagorje 
ob Savi (Weinbergerjeva hiša s 
poročno dvorano, galerijo, proto-
kolarno sobo) … 

Lovski dvorec je s svojo zgo-
dovino in pojavnostjo med naj-
bolj prepoznavnimi objekti v 
Občini Trbovlje. Ni samo naj-
starejša hiša v občini, temveč je 
to tudi stavba, ki ima poročno 

dvorano in v sebi nosi del naše 
preteklosti. Občina se je odloči-
la, da z nekaterimi javnimi zavo-
di ‘stopi skupaj’ in ‘obudi’ stavbo. 
Trenutno notranjost prenavlja 
ekipa Delavskega doma Trbovlje 
pod mentorstvom mag. Zorana 
Pozniča. V duhu srednjega veka 
je bila prenovljena že poročna 
dvorana, do 30. novembra pa bo 
v duhu rudarjenja prenovljeno 
še zgornje nadstropje. V gradi-
ču načrtujemo tudi informativ-
no točko za turiste in trgovini-
co s spominki. Stekleni del bo 
preurejen v dvorano, ki bo za 
najem na voljo podjetjem, or-

ganizacijam in posameznikom 
ob pomembnejših priložnostih, 
kot so poroke (tudi zlate, biser-
ne …), sprejeme visokih gostov, 

zaključene prireditve posame-
znih podjetij in podobno. V tej 
dvorani se bodo odvijali tudi 
kulturni oziroma tematski ve-
čeri. Prvi bo na sporedu v torek, 
4. decembra, ob 19.30 in sicer 
koncert v sklopu Mednarodne-
ga glasbenega festivala ‘Štiglc’. 
Vabljeni! 

Ker pa je to stavba, ki naj bi 
bila namenjena nam, občanom 
in občankam, je prav, da si jo lah-
ko takoj po prenovi tudi ogledate. 
Vljudno vas vabimo na otvoritev, 
ki bo v ponedeljek, 3. decembra, 
ob 16. uri. Po kratkem kulturnem 
programu bo sledil tudi voden 
ogled prenovljenih prostorov. 
Vljudno vabljeni! 

Prenovljena poročna dvorana v Lovskem gradiču. 
Foto: Andrej Uduč

O osamljenosti 

»Tako sem sam, tako sem 
sama …« Velikokrat slišimo 
koga, ki tako tarna in žal ima 
večkrat tudi prav. Mnogo je ljudi, 
ki živijo sredi vsega vrveža da-
našnjih dni, a se počutijo, da so 
tako sami. Nekako so se ali jih je 
okolica vede ali pa tudi nevede iz-
ključila iz svoje sredine. Ostali so 
sami. S svojimi tegobami ne vedo 
ne kod ne kam. Vsak dan se bolj 
oddaljujejo od življenja. Odma-
knjeno od soljudi pestujejo svojo 
osamljenost. Pri tem pa morda 
ne pomislijo, da osamljenost ni 
nekaj, kar bi nas moralo doleteti 
v življenju, kot nas doleti, če ima-
mo srečo, starost. Z malo truda, 
dobre volje in prijaznosti se lah-
ko kaj hitro izkopljemo iz tega 
nesrečnega stanja osamljenosti. 
Vsako delo je hitreje opravljeno, 

če nam kdo priskoči na pomoč, 
tako je tudi pri iskanju poti iz 
osamljenosti. Prijazen pozdrav, 
kratek klepet, ponujena roka v 
pomoč ali pozdrav lahko naredijo 
čudeže. Samo drobec časa potre-
bujemo zato. Včasih je dovolj že, 
če človeku, ki je osamljen, poka-
žemo pot v katero izmed društev, 
kjer delujejo strokovnjaki in pro-
stovoljci, ki osamljenega človeka 
znajo vrniti v skupnost. Marsik-
daj je vzrok za osamljenost tudi 
bolezen, ki človeka oddalji od lju-
di. Starost in z njo pešanje moči 
sta tudi vzroka za osamljenost. V 
posameznih društvih prostovoljci 
z nesebično pomočjo strokovnja-
kov skrbijo za ljudi, ki zaidejo v 
tako stanje. Marsikaj bi vam o 
osamljenosti soljudi znali pove-
dati tisti, ki delajo v društvih, kot 

so: ŠENT, OZARA, Evropa Don-
na, invalidska društva, društva 
upokojencev in mladinski centri. 
Ja, tudi mladi ljudje imajo težave 
in so lahko še kako osamljeni. 

Počasi se bližajo praznični 
dnevi in vsi že po malem raz-
mišljamo, kako jih bomo letos 
preživeli. Premišljujemo, s čim bi 
razveselili naše najdražje v prele-
stnih prazničnih dneh. Morda pa 
nam ni treba kupovati dragih da-
ril, za katere večina tako in tako 
nima denarja. Morda bi se letos 
odločili za drugačno praznovanje 
in pričakovanje veselih dni. Po-
glejmo okoli sebe in gotovo v naši 
bližini živi osamljen človek, ki ga 
morda kdaj pa kdaj srečamo na 
stopnišču ali na ulici, ga bežno 
pozdravimo in pri tem ne opazi-
mo žalosti v njegovih očeh. Sto-

rimo letos drugače. Vzemimo si 
urico časa in poklepetajmo s tem 
človekom, ga povprašajmo po 
počutju, po tem, kako živi, kako 
bi mu lahko pomagali. Skodeli-
ca čaja ali kave marsikdaj ogreje 
ne samo želodec ali roke, ampak 
tudi srce, če je prijazno ponuje-
na. V osamljenost drsimo počasi 
in tudi pot iz nje premagujemo 
z majhnimi koraki. Ne popotna 
palica, ampak prijazno ponujena 
roka v oporo bo pot naredila var-
nejšo in v družbi bo cilj  hitreje 
dosežen. Sprejeti ponujeno roko 
v pomoč pomeni, da imamo vo-
ljo in željo, da skupaj premagamo 
osamljenost. Pa lepo praznovanje 
voščim vsem.

Joža Ložak
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Običajno ob koncu leta na-
redimo bilanco za preteklo, 
obenem pa nas že čakajo raz-
mišljanja o tem, kaj bomo 
storili v novem letu. Zato smo 
se odločili, da se z županom 
Občine Trbovlje Vilijem Trev-
nom pogovorimo o doseda-
njem delu občine in načrtih 
za prihodnost.

V letu 2012 se je Občina Tr-
bovlje, tako kot mnoge druge 
občine v Sloveniji, soočala s 
krizo. Kaj je to pomenilo za 
župana in aktivnosti na obči-
ni?

»Že pri pripravi proračuna 
za leto 2012 smo se zavedali, 
da bo precej bolj kritično, kot 
je bilo prejšnje leto, zato smo 
ga oblikovali skladno z omeji-
tvami in s prednostmi pri po-
sameznih projektih. Potrditev 
našega odločanja pri pripravi 
proračuna nam je prinesel tudi 
Zakon o uravnoteženju jav-
nih financ, ki je na eni strani 
zmanjšal obseg proračunskih 
sredstev iz naslova povprečni-
ne, na drugi strani pa je prine-
sel tudi nove obveznosti. Kljub 
temu lahko v mesecu novem-
bru vidimo, da vsi javni zavo-
di poslujejo brez motenj, na-
črtovanih vlaganj na področju 
komunalne infrastrukture in 
drugih ni bilo potrebno zausta-
vljati, ampak se dela nemoteno 
odvijajo naprej, brez prekinitev 
poteka tudi sofinanciranje raz-
ličnih programov s področja 
kulture in športa, invalidskih 
ter humanitarnih društev in 
drugih. Ne gre pa tudi pozabiti, 
da smo iz proračuna sofinanci-
rali 70 zaposlitev v okviru pro-
grama javnih del. 

Ob tem moram povedati, 
da mi ni lahko in mi ni vsee-
no, ko vidim, koliko občank in 

občanov ter njihovih družin se 
sooča s socialno stisko. Še po-
sebej me prizadenejo načrtova-
na odpuščanja v gospodarskih 
družbah, kar bo razmere še 
zaostrilo. Občina poskuša iz 
proračuna na različne načine 
socialno stisko blažiti.«

Katere?
»Občina Trbovlje občanom 

poleg obveznosti, naloženih s 
strani države, ponuja še javno 
kuhinjo, sofinancira dejavno-
sti Društva prijateljev mladine 
Trbovlje, Območnega združe-
nja Rdečega križa ter drugih 
invalidskih in humanitarnih 

organizacij. Do septembra 
2012 je sofinancirala tudi pre-
hrano osnovnošolcev ter me-
sečne vozovnice za dijake in 
študente. S septembrom je to 
sofinanciranje prevzela drža-
va. Sofinanciramo subvencije 
mesečnih vozovnic za upoko-
jence, omogočamo brezplačne 
vozovnice za avtobus za slepe 
in slabovidne, vsako leto razpi-
sujemo štipendije (od tega dve 
za osebe s posebnimi potreba-
mi), sofinanciramo javna dela, 

ki v letošnjem letu omogoča-
jo zaposlitev 70 brezposelnim 
osebam. Finančno podpiramo 
različne prireditve za odrasle 
in otroke v občini, ponujamo 
pomoč ob rojstvu otroka, ne 
smemo pa pozabiti tudi različ-
nih dobrodelnih prireditev in 
koncertov, s katerimi zbiramo 
sredstva za letovanje socialno 
ogroženih otrok in pomagamo 
socialno ogroženim družinam. 
Ob koncu leta uslužbenke in 
uslužbenci prispevajo in pro-
dajajo svoje izdelke na dobro-
delnem sejmu. V letu 2010 smo 
tako zbrali prek 1.900 evrov, v 
letu 2011 pa 1.450 evrov. Tako 
nameravamo storiti tudi letos, 
ko bodo sredstva – kot prejšnja 
leta – namenjena trboveljskim 
družinam v stiski. Upamo, da 
bo čim več občanov prišlo na 
sejem in po svojih močeh pri-
spevalo. Letos bomo sredstva 
namesto za novoletne čestitke 
in ognjemet namenili za no-
voletno obdaritev otrok iz so-
cialno ogroženih družin. Prav 
tako pozivam, da se vsaki gesti, 
ki jo pripravi posameznik, dru-
štvo ali občina, odzovemo in s 
tem pokažemo, da lahko v teh 

težkih časih s skupnimi močmi 
pričaramo kakšen nasmeh na 
obraz. 

Zavedam se, da je vsakršna 
pomoč za reševanje socialnih 
stisk le izhod v sili, pravo in 
dolgoročno rešitev pa vidim le 
v razvoju gospodarstva in od-
piranju novih delovnih mest.« 

Kaj napovedujete za leto 
2013? Kako krizni časi vpliva-
jo na oblikovanje proračuna?

»Leto 2013 bo še bolj kritič-

 Pogovor z županom Občine Trbovlje, Vilijem Trevnom: 

 “Ni mi vseeno, kakšne so  
 in kakšne bodo v prihodnosti Trbovlje.” 
 Avtorica: Vesna Jesih 

Ljudje cenijo tudi najmanjše pozornosti.
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no kot letošnje, zato je temu 
primerno oblikovan tudi ob-
činski proračun. Plače za javni 
sektor so načrtovane v manj-
šem obsegu kot letos kot posle-
dica Zakona o uravnoteženju 
javnih financ. Hkrati načrtu-
jemo racionalizacijo poslova-
nja v javnih zavodih in občin-
ski upravi, s tem pa tudi manj 
sredstev za materialne stroške. 

Kljub kriznim časom smo se 
odločili, da bomo v letu 2013 
začeli in nadaljevali s projekti. 

Občina Trbovlje se je prija-
vila na objavljen javni razpis 
EKO SKLAD-a za obnovo OŠ 
Trbovlje. Bili smo uspešni in 
že imamo podpisano pogod-
bo za sofinanciranje te nalož-
be. Energetsko bomo sanirali 
vrtec Pikapolonica in uredili 
mestno ulico na razdalji Keše-
tovo–Rudarska cesta, za kar 
se bomo prijavili na 6. javni 
razpis razvoja regij. Poleg tega 
bomo popravili ostrešje na OŠ 
Ivana Cankarja in nadaljeva-
li z izgradnjo nadomestnega 

vročevodnega omrežja, naprej 
bomo obnavljali cesto na od-
seku Zdravstveni dom–vrtec 
Pikapolonica, obnovili bomo 
vodovode v krajevnih sku-
pnostih, sovlagali v izgradnjo 
CEROZ – 2. faza.  Prijavili se 
bomo na razpis za energetsko 
obnovo vrtca Ciciban. To so le 
najobsežnejši projekti. 

Poleg tega so moja priza-
devanja še vedno usmerjena v 
priključitev oz. povezavo obči-
ne na avtocestni križ, saj skupaj 
z gospodarstveniki ocenjuje-
mo, da slaba prometna poveza-
nost onemogoča hitrejši razvoj. 
Stekli so tudi uvodni pogovori 
z družbama DRSC in DRI za 
pripravo dokumentacije za pre-
dor Trbovlje–Prebold.« 

Kje je danes Občina Trbov- 
lje v primerjavi z drugimi slo-
venskimi občinami?

»Po skrbi za predšolske otro-
ke, osnovnošolce, delovanje 
različnih društev, pomoči so-
cialno ogroženim posamezni-

kom in družinam ter po skrbi 
za starejše se še vedno uvršča-
mo med uspešnejše sloven-
ske občine, tja sodimo tudi po 
številu vključenih v dejavno-
sti različnih društev (kultura, 
šport) in doseženih rezultatih. 
Tako smo kljub gospodarski 
krizi uspeli ohraniti ves druž-
beni standard (šolstvo, zdrav- 
stvo, kultura, šport) na ravni, 
ki občanom zagotavlja dosto-
pnost do vseh dobrin. 

V zadnjih 20 letih je občina 
v primerjavi z drugimi precej 
nazadovala, v tem času smo 
izgubili skoraj 8.000 delovnih 
mest, v občini je več kot 15-od-
stotna stopnja brezposelnosti, 
število brezposelnih se je po-
večalo na 1.200, vrsta podjetij 
oz. gospodarskih subjektov je 
šla v stečaj, vlaganja v razvoj pa 
so bila v preteklosti minimalna 

(ob koncu 80. let je bilo več kot 
12.000 delovnih mest, danes pa 
jih je 5.000, po BDP-ju smo bili 
v 70. in 80. letih med prvimi 15 
občinami v SFRJ). 

Ne smemo pozabiti posa-
meznih uspešnih podjetij, kot 
je Dewesoft, ki sega v sam vrh 
v svoji stroki in je za priznanje 
svojega dela prejel zlato gazelo 
2012. 

Življenje našega mesta vi-
dim kot življenje običajnega 
človeka, ki ima vzpone in pad-
ce, zato so naša prizadevanja 
usmerjena v pripravo pogojev 
in spodbujanje novega razvoj-
nega ciklusa gospodarstva.« 

Ste na polovici mandata 
županovanja. Kako ocenjuje-
te svoje delo in kaj si želite še 
spremeniti? Kaj vas pri delu 
veseli in kaj žalosti?

Stekli so tudi uvodni pogovori z družba-
ma DRSC in DRI za pripravo dokumen-
tacije za predor Trbovlje–Prebold.

Župan v družbi srednješolcev in njihovih 
profesorjev ob vpisu v Zlato knjigo.
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»Ni mi vseeno, kakšne so in 
kakšne bodo v prihodnosti Tr-
bovlje, ker mi ni vseeno, kako 
v našem mestu živijo občani in 
kako bodo živeli zanamci. Sku-
paj s sodelavci in z vsemi stran-
kami, ki so jim na prvem me-
stu Trbovlje in šele na drugem 
strankarska pripadnost, si pri-
zadevamo za izhod iz gospodar-
ske in socialne krize, za začetek 
novega razvojnega ciklusa, ki bo 
občino naredil prepoznavno po 
pozitivnih rezultatih, napred-
ku, boljših življenjskih pogojih 
in po razvoju novih uspešnih 
gospodarskih dejavnosti, tako 
da nas bodo v širšem prostoru 
spoznali po pozitivnih spre-
membah in ne le po prizvoku 
negativnosti in črnosti. 

Politiko vidim kot sestavljan-
ko življenja – razvojno, gospo-
darsko, prostorsko, okoljevar-
stveno, socialno in mladinsko 
politiko. Vidim jo kot projekte 
na vseh teh področjih, saj mora 
imeti vsaka od teh politik svoj 
vzrok in cilj, vsaka ima vpliv na 
občane, na pogoje življenja in 
dela v občini. Mislim, da lah-

ko k napredku občine le s tako 
členjeno politiko prispevam kot 
župan skupaj z vsemi preostali-
mi udeleženci. 

Stanje v državi ni preveč do-
bro. Včasih dobi človek občutek, 
da so razmere zelo neurejene. 
Večkrat se vsi skupaj ne zave-
damo, kako živimo. Navadno 
se primerjamo s posamezniki 
in z državami, kjer sta osebni 
in družbeni standard bistveno 
višja kot pri nas. Ob tem pa se 
pozabimo ozreti na ljudi in dr-
žave, tudi v t. i. zahodnem svetu, 
kjer je kakovost življenja v vseh 
pogledih bistveno nižja od naše. 
Ob upoštevanju tega lahko ugo-
tovimo, da kljub problemom še 
vedno živimo v urejeni, varni in 
socialni državi. 

Mislim, da sem v prvi polo-
vici mandata izpolnil kar nekaj 
svojih predvolilnih obljub. Ob-
novili smo cesto in zgradili tež-
ko pričakovan pločnik v Gabr-
skem. Z obnovo ceste in gradnjo 
pločnika na poti od Zdravstve-
nega doma Trbovlje do vrtca 
Pikapolonica smo poskrbeli za 
varno pot naših najmlajših. Za-

čeli smo z energetsko obnovo 
javnih zavodov, nadaljujemo s 
priključevanjem uporabnikov 
na čistilno napravo, obnavljamo 
vodotoke in plazove, nadalju-
jemo z aktivnostmi za hidro-
elektrarne na srednji Savi, si 
prizadevamo za razvoj Termo-
elektrarne Trbovlje in vsaj del-
no ohranitev rudarstva. Še letos 
bomo začeli s postavitvijo son- 
čnih elektrarn na javnih zavo-
dih. Začeli bomo z urejanjem 
ceste od Kešetovega do Rudar-
ske ceste. Zagotavljamo boljše 
pogoje za delovanje športnih 
društev, kar se kaže pri kakovo-
sti dela in tekmovalnih dosež-
kih.

Svoje delo lahko ocenim kot 
dobro, vendar bi ob tem večkrat 
želel, da bi bilo mogoče posa-
mezne stvari in projekte ure-
sničiti hitreje in učinkovitejše. 

Kljub težkim časom se še 
vedno srečujem z občani, ki so 
zadovoljni z novimi pridobi-
tvami, pa naj bodo še tako skro-
mne. Večkrat koga razveselim 
že samo s tem, da prisluhnem 
njegovim težavam. Ljudje ceni-

jo tudi najmanjše pozornosti. 
Veseli me, da lahko izboljšu-

jemo pogoje dela in življenja v 
naših Trbovljah, žalostijo pa me 
predvsem socialne stiske ljudi, 
odpuščanja in s tem povezana 
prihodnost mladih. Moti me 
odnos posameznikov do tru-
da in opravljenega dela drugih. 
Veste, najlažje je kritizirati, kon-
struktivnih kritik in pohval pa 
je malo.« 

Občina Trbovlje je pobra-
tena z Občino Sallaumines, v 
letošnjem letu pa ste navezali 
stike s srbsko občino Bor in 
obnovili pobratenje s srbskim 
Lazarevcem. Kakšno je oz. bo 
sodelovanje in kaj od njega 
pričakujete?

»Obiskal sem Občino Lazare-
vac v Srbiji, s katero smo pobra-
teni od leta 1974, a so stiki med 
občinama po letu 1991 zamrli. 
Predsednik skupščine občine 
Lazarevac Dragan Alimpijević 
je ob obisku izrazil zadovolj-
stvo in veselje, da se bo lahko na 
mojo pobudo nekdanje sode-
lovanje obnovilo. S predsedni-

Nagovor župana ob odprtju novih prostorov 
Splošne bolnišnice Trbovlje.
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kom skupščine sva soglašala, 
da naj bi pobratenje potekalo 
na področjih kulture, športa in 
izobraževanja, predvsem z iz-
menjavami šolarjev, likovnikov, 
glasbenikov, športnikov. Po-
memben poudarek obiska pa je 
bil dogovor, da želiva vzpostavi-
ti gospodarsko sodelovanje med 
občinama in zato bova nasle-
dnje leto poskrbela za srečanje 
gospodarstvenikov obeh mest. 
Istočasno bomo obiskali tudi 
gospodarstvenike Bora, verje-
tno v prvem trimesečju nasle-
dnjega leta. 

Stiki s Sallauminesom so 
ustaljeni, na področju mladin-
skih izmenjav ni nobenih spre-
memb, saj potekajo nemoteno 
vsako poletje. Zelo sem vesel, 
da druženje med našimi in 
francoskimi otroki ostaja, da 
spoznavajo življenje v drugem 
kulturnem okolju, predvsem pa 

me veseli to, da mladim še lahko 
ponudimo enkratne počitnice v 
Franciji.« 

Kako ocenjujete sodelova-
nje med tremi zasavskimi ob-
činami? 

»Načeloma je dobro, pred-
vsem v Svetu regije, ki je najviš-
ji regionalni organ. Svet regije 
sestavljamo župani vseh treh 
zasavskih občin. Sprejema re-
gionalni razvojni program, po-
trjuje izvedbene načrte in nad-
zira delo regionalne razvojne 
agencije.  Pravkar obravnavamo 
predlog Izvedbenega načrta 
Regionalnega razvojnega pro-
grama zasavske regije za obdo-
bje 2012–2014, kjer bomo vse 
tri občine skupaj sodelovale v 
projektu Podjetno Zasavje. Ta 
projekt bo krepil podjetništvo in 
konkurenčnost podjetij v Zasavju 
ter vzpostavil in izboljšal ustre-
zno podporno okolje za razvoj. 
Občina Trbovlje se bo na 6. razpis 
razvoja regij prijavila s projekto-
ma prenove mestne ulice Kešeto-
vo–Rudarska cesta in energetsko 
sanacijo Vrtca Trbovlje, in sicer 
objekta Pikapolonica.« 

Veliko je bilo govora o ener-
getiki. Kakšno je trenutno sta-
nje na tem področju? 

»Kljub zahtevnosti prestruk-
turiranja rudarstva in z grenkim 
priokusom pozabljenosti s stra-
ni države nadaljujemo z uresni-
čevanjem zadanih ciljev v zvezi 
z ohranitvijo in razvojem okolju 
prijazne energetike v naših do-
linah. Solidna osnova za to je 
dogovor o srednjesavskih elek-
trarnah, kjer si prizadevamo za 
različne dejavnosti na reki Savi, 
ki temeljijo na treh e-jih: ener-
getiki, ekologiji, ekonomiji. 
Gre za obnovo obstoječega blo-
ka Termoelektrarne Trbovlje, 
ki pomeni predvsem zamenja-
vo kotla, v katerem bi uporabljali 
kombinacijo domačega in uvože-
nega premoga ter lesne biomase. 
Prizadevamo si za vzpostavitev 
daljinskega ogrevanja Zasavja, 
ki je pomembna pot za njegovo 

okoljsko obnovo. Stremimo k iz-
gradnji plinsko-parne enote, ki 
bo ekonomsko učinkovita in do 
okolja prijazna proizvodnja elek-
trične energije. Ne gre pa pozabiti 
tudi na začetek gradnje sončnih 
elektrarn in projektov za druge 
obnovljive vire.« 

Kako ocenjujete delo javnih 
zavodov v občini? Dosegajo 
vaša pričakovanja? 

»Delo javnih zavodov v letu 
2012 ocenjujem kot uspešno. 
Z zavodi se redno srečujemo 
zaradi priprave programov in 
projektov. V letošnjem letu smo 
v okviru razmišljanj o raciona-
lizaciji poslovanja javnih zavo-
dov uspeli zmanjšati stroške in 
z njihovim povezovanjem po-
večati učinkovitost ob nespre-
menjenih vlaganjih. Javni zavo-
di se prijavljajo tudi na razpise 
ministrstev in organizacij, kjer 
uspešno črpajo izvenproračun-
ska sredstva za financiranje svo-
jih programov. Pri pridobivanju 
izvenproračunskih sredstev mo-
ram še posebej pohvaliti Mla-
dinski center Trbovlje, ki je med 

vsemi zavodi najuspešnejši.«
 
Z božično-novoletni pra-

zniki se približuje za mnoge 
najlepši čas v letu. Kaj načr-
tujete v decembru in katere 
prireditve bomo občani lahko 
obiskali? Je res, da ognjemeta 
v mestnem parku letos ne bo?

»Ker smo v težkih časih, 
bomo tridnevno prireditev, kot 
je bila nekaj let, združili v dva 
ločena dneva dogajanja z razmi-
kom enega tedna. En dan bo na-
menjen sejmu, koncertu, zabavi 
in druženju, teden dni pozneje 
pa tradicionalnemu sprevo-
du dedka Mraza. Ognjemeta v 
parku letos res ne bo, tako smo 
se dogovorili vsi trije zasavski 
župani – predvsem zaradi one-
snaževanja. Odločil sem se, kot 
sem povedal že prej, da bom 
sredstva, ki bi jih porabili za og-
njemet, namenil za pomoč soci-
alno ogroženim otrokom. Spre-
vod dedka Mraza se bo začel v 
parku; sprehodili se bomo po 

ulicah Trbovelj do Delavskega 
doma, kjer bosta otroke priča-
kali pravljična dežela in zabava. 
Več o prireditvah najdete na 
straneh časopisa in v koledarju 
prireditev. Vljudno vas vabim in 
upam, da se kje srečamo« 

Župan, kaj si želite, da bi 
vam prinesel dedek Mraz? 

»Uspešno sodelovanje vseh, 
ki imamo radi naše Trbovlje, 
predvsem pri uresničevanju 
najpomembnejših življenjskih 
vprašanj Trbovelj in Zasavja.«  

 Zadnje vprašanje vedno 
posvetimo občankam in obča-
nom. Kaj želite Trboveljčanom 
in Trboveljčankam? 

»Vsem želim zdravje, srečo 
in osebno zadovoljstvo. Zasav-
ci smo kleni in pokončni ljudje. 
Obdržimo to pokončno držo, 
samozavest in ponos. Želim 
vam prijetne praznike in vse do-
bro – vsem in vsakemu posebej.  
Srečno!« Občina poskuša iz proračuna na raz-

lične načine socialno stisko blažiti.
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OŠ Trbovlje praznuje 
40 let

Osnovna šola Trbovlje letos 
praznuje 40-letnico. V šolskem 
letu 1972/1973 so prag najprej 
prestopili učenci od 5. do 8. ra-
zreda; prvi ravnatelj je bil Fran-
ci Dežjot. V naslednjem letu so 
dogradili šolsko kuhinjo, več-
namenski prostor in telovadni-
co z garderobami. Od šolskega 
leta 1978/1979 do šolskega leta 
1981/1982 je potekalo posto-
pno uvajanje celodnevne šole 
od 5. do 8. razreda. Ravnateljica 
je bila Slava Pirnar. V šolskem 
letu 1987/1988 so zaradi velike-
ga števila učencev in pomanjka-
nja prostora uvedli dvoizmenski 
pouk. Ravnateljica je postala 
Manica Kočar.

V šolskem letu 1989/1990 
je postala ravnateljica Darinka 
Kostanjšek, ki je šolo uspešno 
vodila kar 22 let. Pod njenim 
vodstvom se je znova reorgani-
ziralo šolstvo v Trbovljah, ko so 
v šolskem letu 1994/1995 začele 

delovati tri ločene osnovne šole, 
in sicer Osnovna šola Trbovlje s 
podružnicama Alojza Hohkra-
uta in Dobovec, Osnovna šola 
Tončke Čeč in Osnovna šola Iva-
na Cankarja.

Slavnostna prireditev ob 40-le-
tnici šole je bila prepletena z glas-
bo, s plesom in pozitivno otro-

ško energijo. Veseli so, da jim je 
pesnica Barbara Gregorič Go-
renc dovolila, da so lahko neka-
tere njene pesmi interpretirali, še 
bolj veseli pa so, da se je odzvala 
njihovemu vabilu. V intervjuju 
je povedala, da jo je predstava 
presenetila in da je bilo inter-
pretiranje njenih pesmi točno 

takšno, kot si je predstavljala. 
Poleg 40-letnice Osnovne šole 
Trbovlje je letos tudi 120-letnica 
Podružnične šole Alojza Hoh-
krauta, nekdanje Vodenske šole, 
v kateri so pripravili razstavo, ki 
je na ogled v avli šole.

Klementina Šuligoj, 
ravnateljica

40. obletnico je OŠ Trbovlje počastila s prireditvijo v oktobru, na kateri je 
nastopilo več kot 100 njihovih učencev.

Na obiskih pri 
vrstnikih po Evropi

Šolsko leto je v polnem zago-
nu, pišejo se prva preverjanja, 
vendar šola ni samo to, je tudi 
spoznavanje novih kultur in  pri-
jateljev. Na GESŠ Trbovlje so nas 
marca obiskali štirje dijaki s Por-
tugalske, in sicer iz Barcelosa. 
Analuisa, Raquel, Ana in Ruiso 
so pri družinah naših dijakov in 
na naši šoli preživeli teden dni. 
Poleg domačih krajev smo jim 
razkazali še nekaj najlepših delov 
Slovenije – Postojnsko jamo, Bled 
in Ljubljano – ter jim prikazali 
naš način življenja. Oktobra sta 
jim vrnili obisk Nina in Tesa. Tudi 
letos smo sodelovali v projektu 
Danska od blizu, ki jo že osem-
najsto leto organizira Društvo 
slovensko-danskega prijateljstva. 
Gimnazijo je zastopala dijakinja 
četrtega letnika Barbara Švagan, 
navdušena nad sproščenostjo in 
odprtostjo Dancev ter Dansko 
nasploh. 

Letno srečanje dijakov in pro-
fesorjev držav članic Evropske 
unije,  ki poteka že od leta 1992, 
ko je dogodek prvič gostila Bel-
gija, poteka še dandanes vsako 

leto v drugi državi. Letos se  je 
Euroweek odvijal v Rokycanyju 
na Češkem. Udeležilo se ga je 20 
držav, med njimi tudi Slovenija. 
Na Češko je odšlo osem dijakov 
Gimnazije in ekonomske srednje 
šole Trbovlje, ki sta jih spremljali 
Mateja Štrovs, prof., in ravnatelji-
ca Jelena Keršnik, prof. Oktobra 
so se Nina Cestnik, Tjaša Pajer, 
Kristina Rožanc, Maruša Žagar 
in mentor Aleksander Medveš, 
prof., udeležili foruma mladih v 
Luksemburgu. Že sama prijava 
na dotični forum je znak, da smo 
vsaj delno seznanjeni s problema-
tiko onesnaževanja; pet dni dela, 
predavanj, delavnic in izletov na 
to temo pa je naše znanje le še 
poglobilo in nam pokazalo, kako 
pomembno je, da svojo ozavešče-
nost širimo naprej. Porazdeljeni 
smo bili v skupine znotraj naše-
ga tipa delavnic, kar nam je dalo 
možnost za medkulturno pove-
zovanje, saj smo bili v skupinah 
predstavniki različnih držav.

Povzeto po poročilih Nine Ce-
stnik, Tjaše Pajer, Kristine Rožanc, 
Maruše Žagar, Barbare Švagan, 
Tereze Temin, Blažke Kolenc in 
Petra Nimaca. 

Računalniško 
opismenjevanje

Stanovalci Doma upokojen-
cev Franc Salamon v Trbovljah 
ne mirujejo. Tokrat jih je rado-
vednost popeljala med šolske 
klopi. Pridružili so se vseslo-
venskemu prostovoljskemu 
projektu Simbioz@ e-pismena 
Slovenija za dvig računalniške 
pismenosti starejših. Delavnice 

se je udeležilo deset slušateljev, 
ki so svojemu računalniškemu 
znanju dodali tudi iskanje po 
medmrežju in ‘facebook pro-
fil’, naučili so se še rokovanja 
z zapletenimi in pametnimi 
telefoni. Svoje mlade učiteljice 
Špelo, Barbaro, Tjašo in Nino 
so povabili k nadaljnjemu so-
delovanju. 

Marija Sajovic

Starejši so pridobivali nova znanja.



10 DruŽba
Četrtek, 29. 11. 2012

pOTOpiS
Potepali smo se po 
»bivši Jugi«

Pri Društvu invalidov Trbo-
vlje smo pripravili petdnevni iz-
let ‘Lepote bivše Juge’, ki je vsem 
udeležencem dveh avtobusov 
prinesel veliko prijetnega, pa 
vendar tudi nekaj tesnobnega 
navdiha. Pot nas je vodila do 
Bosanskega Broda, kjer smo 
prestopili hrvaško-bosansko 
mejo, in naprej proti Sarajevu. 
Videli smo, kakšne posledice je 
naredila vojna – zelo veliko gro-
bišč, ob katerih se lahko zami-
sliš, kaj vse so morali pretrpeti 
ljudje. Naslednji dan smo se od-
peljali prek Pal in Jahorine, pre-
stopili bosansko-srbsko mejo in 
naredili postanek na območju 
Mokre gore.  

Na najbolj imenitnem odse-
ku železniške proge Beograd–
Dubrovnik smo vstopili na vlak, 
ki se imenuje ‘čiro’ in se odpe-
ljali po Šarganski osmici (to je le 
del ozkotirne železnice). V do-
brih dveh urah smo premagali 
300 m višinske razlike. Vlak nas 
je peljal skozi 22 tunelov in prek 
petih mostov. Po slikoviti vo-
žnji smo se odpeljali v vas Me-
čavnik, kjer je Emil Kusturica 
za potrebe filma ‘Život je ćudo’ 

zgradil ‘Etno selo’, ki je danes 
spomenik. 

Sledili sta vožnja po slikovi-
tem Zlatiboru in nočitev. Tretji 
dan smo si ogledali Višegrad 

– znani most na Drini, ki ga v 
svojem delu ‘Na Drini čuprija’ 
opeva nobelovec Ivo Andrič.  
Pot smo nadaljevali ob reki Dri-
ni, uživali v slikoviti vožnji sko-
zi kanjone, mimo Foče v objem 
reke Sutjeske. V Tjentištu smo 
si ogledali spomenik ‘Bitke na 
Sutjeski’ in nadaljevali vožnjo v 
Dubrovnik.

Četrti dan smo si ogledali 
znameniti Stradun, ki se kot za-
čarana lepotica prebudi v naš čas 
in prinese s seboj duh nekdanje 
slave in renesančne lepote. Po 
ogledu fontane, frančiškanske-
ga samostana, obzidja, mestne 
palače in katedrale je sledila vo-
žnja prek Tuđmanovega mostu 
s pogledom na luko in Elafitske 
otoke v Ston. Mestece je bilo s 
svojimi solinami vir bogastva 
srednjeveškega Dubrovnika, 
zato so ob njem postavili mo-
gočno 8-kilometrsko obzidje. 
V nadaljevanju poti smo lahko 
videli Malostonski zaliv, prevo-
zili ozek pas  BiH, si v delti reke 
Neretve nakupili mandarine in 
se namestili v Gradcu. Peti dan 
nas je čakala vožnja proti domu. 
Poučno in lepo potovanje, ki 
nam bo vsem ostalo v lepem 
spominu.

Ida Repovž

Tekmovanje 
Modri volan

Oktobra smo imeli avtoservi-
serji STPŠ Trbovlje tekmovanje 
Modri volan, ki ga organizira 
avtomobilistična oddaja Volan, 
glavni pokrovitelj pa je podjetje 
Unior iz Zreč. Šola (oz. mentor) 
je izbrala deset dijakov in nas 
prijavila na tekmovanje, na kate-
rega smo se tudi primerno pri-
pravili. Na dan tekmovanja smo 
se zjutraj ogrevali in merili čase, 
da smo videli približno ‘razmer-
je moči’, nato smo čakali, da se je 
vse skupaj začelo. Voditelji odda-
je so zamudili približno eno uro, 
vendar smo se tekmovalci pridno 
pripravljali na tekmo. Najprej  sta 
prispela predstavnika iz Unior-
ja in pokazala glavno nagrado 
(voziček orodja v vrednosti 4000 
evrov), nato pa sta tekmovalce 
založila s promocijskim materia-

lom. Sledil je teoretični del, v ka-
terem smo odgovarjali na vpraša-
nja, pri praktičnem delu pa smo 
morali zamenjati letno pnevmati-
ko z zimsko. Ocenjevalna skupina 
je merila čas. Najhitrejša dva, An-
ton Medved in Nejc Hudomalj, 
sva se uvrstila naprej v finale, kjer 

naju je čakala menjava akumula-
torja. Spet je glavno vlogo igral 
čas. Nejca sem premagal za borih 
7 sekund. Zmagovalca čaka še dr-
žavno tekmovanje, kjer se bo po-
tegoval za glavno nagrado. 

Anton  Medved, 
dijak 3. e STPŠ Trbovlje

Si želite preživeti 
večer Ob »ziher’ci«?

Tako naslovijo Literarni prija-
telji zadnji literarni večer v letu. 
Vsako leto ga imajo ob godu sve-
te Barbare, zavetnice rudarjev. 
Tudi letos bo tako in zato vabijo, 
da se jim pridružite 5. decem-
bra ob 17. uri v dvorani Društva 
upokojencev Trbovlje. Letos 
bo ta večer malce bolj šegav, saj 
bodo prebirali besedila in pesmi, 
ki opisujejo tisti veseli del knapo-
vskega življenja. Veliko so našli v 
knjigi Tineta Lenarčiča Rudar-
ske zgodbe in pripovedi. 

Joža Ložak

Strokovna ekskurzija 
v REVOZ in LIVAR

V zadnjem tednu pred po-
čitnicami smo si dijaki in uči-
telji STPŠ Trbovlje, programi 
strojni tehnik,  avtoserviser in 
pomočnik v tehnoloških pro-
cesih, ogledali podjetje Revoz v 
Novem mestu. Prikazali so nam 
zgodovinski razvoj podjetja, ki 
sega v petdeseta leta, ter nada-
ljevanje in rast proizvodnje do 
danes. Trenutno izdelujejo vo-
zila znamke Renault Twingo II 
ter Wind in Clio. Izkoristili smo 
zadnji trenutek ogleda, ker bodo 
linijo v naslednjih mesecih začeli 
obnavljati in takrat bo podjetje 
zaprto za obiskovalce. Izdelova-
ti bodo začeli modela Renault 
Twingo in Smart (pogodba z 
Daimler, Nemčija), ki bosta ime-
la enako podvozje in klasični ali 
elektropogon. Med drugim smo 
izvedeli, da dnevno izdelajo 610 
avtomobilov.

Naslednji obisk pa je bil v 
Ivančni Gorici v podjetju Livar. 
Podjetje izvozi večino svojih iz-
delkov na italijanski, nemški in 
slovenski trg. Material za livarno 
oziroma ulitke uvažajo največ s 
Češke, ker v Sloveniji ni dovolj 
kapacitet. Do zdaj je Livar dobil 
dve priznanji za dosežke s podro-
čja učinkovite rabe energije in je 
v sodelovanju z Nacionalnim in-
štitutom za biologijo na deponiji 
livarskih odpadkov Suhi most 
(Ivančna Gorica) zgradil rastlin-
sko čistilno napravo.

Marjan Pograjc
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OKROgLA MIzA
Občina po meri 
invalidov

V sredo, 14. novembra, je 
v sejni dvorani Občine Trbo-
vlje potekala že tradicionalna 
okrogla miza v okviru projekta 
Občina po meri invalidov z na-
slovom Težki časi zahtevajo od 
nas dodatne napore. V uvodu je 
številne predstavnike invalidskih 
organizacij in društev, ki delujejo 
na območju Trbovelj, pozdravila 
podžupanja Jasna Gabrič. Zbra-
nim je predstavila tudi številne 
projekte s področja zagotavlja-
nja lažjega življenja invalidov, ki 
so jih na občini pripravili v tem 
letu. Še posebej so veseli nove 
indukcijske zanke v gledališki 
dvorani in klančine za lažji do-
stop na pokopališču, kar sta bili 
dolgoletni želji številnih društev. 
Zbrane je nagovoril tudi pred-
sednik Društva invalidov Trbo-
vlje Rudi Janežič, ki je pohvalil 
dozdajšnje sodelovanje z Obči-

no Trbovlje, se zahvalil za nove 
pridobitve, a hkrati opozoril na 
probleme, ki jih bo potrebno v 
prihodnje še odpraviti. Sledila 
je razprava z udeleženci okrogle 
mize, ki je kljub težavam, s kate-
rimi se nekateri srečujejo, minila 
v pozitivnem vzdušju. 

Za izboljšanje pogojev življe-
nja in dela invalidov smo v letu 
2012 uresničili naslednje cilje: 
•	 Društvu paraplegikov lju-

bljanske pokrajine smo da-
rovali 1.000 evrov za nakup 
prilagojenega kombiniranega 
vozila;

•	 del sredstev, zbranih na de-
cembrskem prazničnem sej-
mu, smo namenili za nakup 
računalnika za invalidno ose-
bo;

•	  prek javnih del sofinancira-
mo zaposlitev invalidne osebe 
v Društvu invalidov Trbovlje 
ter javna dela v Šentu in Ozari; 

•	 JP Komunala je na pokopali-
šču na novo uredila klančino 

za invalide, ki omogoča do-
stop do mrliške vežice ljudem 
na invalidskem vozičku;

•	  na novo smo označili eno 
parkirno mesto za invalide 
(Sallaumines 3) in poskrbeli, 
da   so parkirišča za invalide, 
ki do zdaj niso bila ustrezne 
velikosti, označena po predpi-
sih (pri cerkvi, Splošni bolni-
šnici Trbovlje, Rdečem križu 
in pri ZD Trbovlje); 

•	 poskrbeli smo za primerne 
talne oznake ovir za slabovi-
dne ljudi; 

•	 obnovili smo stopnice, ki vo-
dijo od regionalne ceste do že-
lezniške postaje, ki jih bomo 
za slabovidne ljudi ustrezno 
označili; 

•	 v načrtu je gradnja javnih sa-
nitarij v mestnem parku, če bo 
izvedljivo, bo v tam tudi javni 
‘pitnik’ vode; 

•	 vhod v sejno dvorano bomo 
prilagodili dostopu z invalid-
skim vozičkom in ‘hodalico’, 

saj rahlo dvignjen prag pred-
stavlja težavo za gibalno ovi-
rane ljudi; 

•	 v Delavskem domu Trbovlje 
smo gledališko dvorano opre-
mili z indukcijsko zanko; 

•	 v mesecu maju smo imeli se-
stanek Sveta invalidov;

•	 uredili smo nevarne in po-
škodovane stopnice na Tere-
ziji (blizu Doma upokojencev 
Franca Salamona in varova-
nih stanovanj); 

•	 razpisani sta bili dve štipen-
diji za študente s posebnimi 
potrebami, vendar žal ni bilo 
nobene prijave. 

Občina skrbi tudi za 
zapuščene živali

Zavetišče je z Zakonom o za-
ščiti živali lokalna zadeva javnega 
pomena, ki se opravlja kot javna 
služba. Ta zakon določa, da mora 
imeti lokalna skupnost na vsakih 
800 registriranih psov v občini za-
gotovljeno eno mesto v zavetišču. 
Občina Trbovlje ima podpisano 
letno pogodbo z zavetiščem Zon-
zani, ki za nas opravlja omenjeno 
delo. Trenutno je v Sloveniji regi-
striranih 10 zavetišč za zapuščene 
živali, ki pokrivajo vse občine. 
Vsekakor bi bilo predrago, da bi 
vsaka občina imela svoje zaveti-
šče, saj tu ne gre zgolj za prostor, 
ki ga je potrebno zagotoviti, am-

pak tudi za strokovno osebje, ki 
vodi in skrbi za zavetišče, kar je 
določeno v Pravilniku o pogojih 
za zavetišča za zapuščene živali. 

Januarja smo pripravili finanč-
no ovrednotenje ter potrebne 
prostorske in kadrovske zmoglji-
vosti glede potencialnega zaveti-
šča v Zasavju, ki bi se ustanovilo, 
v kolikor bi s tem soglašale vse tri 
občine. Ugotovili smo, da bi ta-
kšno zavetišče predstavljalo zelo 
veliko finančno obremenitev za 
občino, v kolikor je ustanovlje-
no kot javni zavod, zato v danih 
okoliščinah to ne pride v poštev. 
Zavedati se moramo, da je za de-
lovanje zavetišča potrebnih vsak 
mesec približno 12.000 evrov. 

Prav toliko pa naša občina letno 
nameni za oskrbo zapuščenih ži-
vali. Zavetišče si mora zato zago-
toviti pogodbo z vsaj 10–15 obči-
nami, da lahko krije vse stroške.

Z Zonzanijem zaenkrat sode-
lujemo zelo korektno. Dogovor-
jeni smo, da občani, v kolikor naj-
dejo zapuščeno žival, pokličejo na 
občino, mi pa v Zonzani. V roku 
dneva ali dveh dni je žival odpe-
ljana v zavetišče, kjer jo primer-
no oskrbijo in vrnejo v naravno 
okolje. Zelo pomembno je, da 
živali kastriramo in steriliziramo 
ter tako preprečimo nezaželeno 
naraščanje populacije prostožive-
čih mačk, s tem pa omejimo tudi 
številne bolezni. Ljudje si pogosto 

napačno predstavljajo, da bi bile, 
v kolikor bi imeli zavetišče v Za-
savju, zadeve bistveno drugače 
urejene. Mislijo, da so zavetišča 
ljubiteljska prostovoljna združe-
nja, ki oskrbijo vse živali, ki so se 
jih ljudje naveličali ali pa zanje ne 
skrbijo več. Vse premalo se zave-
damo, da smo sami odgovorni za 
naše hišne ljubljenčke, občina pa 
mora poskrbeti za prostoživeče 
živali (sterilizacija, kastracija), za 
katere moramo sprejeti tudi dej-
stvo, da živijo v naravnem okolju, 
kjer vladajo naravne zakonitosti 
preživetja. V kolikor v naravi vi-
dite ali najdete zapuščeno žival, 
lahko pokličete na Občino Trbo-
vlje (tel.: 03 56 27 983).

Posvet je minil v pozitivnem vzdušju.

Posek in obrezovanje 
dreves ob stavbi 
Partizan 

V oktobru smo v dopoldan-
skem času opravili posek posušene 
lipe, obrezovanje lipe in dveh aka-
cij ob stavbi Partizana. Omenjena 
drevesa so predvidena za posek 
v naslednjem letu, ko se bosta po 
načrtih obnavljali cesta ob Ulici 1. 
junija in cesta med Rudarjem in 
Partizanom. Projekt predvideva 
novo ureditev omenjenega prosto-
ra, ki vključuje tudi novo zasaditev 
in ozelenitev. Kljub temu smo se 
odločili, da v letošnjem letu pristo-
pimo k prej omenjeni sanaciji za-
radi opozoril Zavoda za šport, da 
drevesa že predstavljajo nevarnost 
za mimoidoče, saj pogosto odpa-
dajo suhe veje.

V »Limberku« bo 
vrtičkarska cona

Pripravili smo projektno na-
logo in izbrali izdelovalca idejne 
zasnove vrtičkarske cone na ob-
močju porušene Hohkrautove 
kolonije. Ravninsko območje je 
‘izpraznjeno’ in bi ga lahko v so-
razmerno kratkem času z manjši-
mi stroški usposobili za predvide-
no dejavnost. 
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Vabimo vas na našo 
stojnico

Društvo kmečkih žena in de-
klet bo kot nekaj let nazaj tudi 
letos prisotno s svojimi kmeč-
kimi izdelki na prostoru pred 
Delavskim domom Trbovlje vse 
sobote v decembru.

Ponudba bo kar pestra; od 
pekarskih izdelkov, kot so  do-
mači kruh, pečen v peči, kruh, 
pečen na zeljnih vehah in zme-
sni kruh. Občani si bodo lah-
ko priskrbeli tudi raznovrstne 
potice: orehovo, smetanovo, le-
šnikovo in ocvirkovo. Na izbiro 
bo drobno pecivo od navadnih 

piškotov do orehovih rogljičkov, 
skratka vse, kar lahko naredijo  
spretne kmečke roke. In še to, 
vse dobrote kmečke žene obo-
gatijo z veliko ljubezni do svojih 
izdelkov. 

Na prazničnem sejmu, ki bo v 
petek, 21. 12., in soboto, 22. 12., 
bodo ponujale majhne prtičke, 
predpasnike in še kaj. Vse te iz-
delke bodo lahko občani kupili 
za darila ob prihajajočih božič-
no-novoletnih praznikih. Vabi-
mo vas na ogled in obisk naše 
stojnice ob sobotah v decembru. 

Meta Štrajhar, članica 
društva

Mesec požarne 
varnosti na Kleku

Na začetku oktobra, torej v 
mesecu požarne varnosti, smo v 
Prostovoljnem gasilskem društvu 
Klek gostili sto osnovnošolcev OŠ 
Ivana Cankarja, da smo jim pred-
stavili svoje delo.  Konec oktobra 
smo izvedli praktično vajo ‘Sne-
golom Trbovlje–Klek–Vrhe’.

Teodor Forte, 
predsednik PGD Klek

Modna revija, kjer sta 
se srečali mladost in 
starost

Odprla so se vrata Cankarje-
vega doma – Festivala za tretje 
življenjsko obdobje. Že enajstič 
so se stanovalci doma predstavi-

li na odprtem odru v Cankarje-
vem domu na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje. In kaj so po-
čeli na odru? Prikazali so življe-
nje knapovske družine in obla-
čila skozi čas. Nekaj oblačil so si 
sposodili, nekaj so jih našli še v 

V mesecu oktobru 
so gasilci obiskovali 
trboveljske vrtce in 
šole ter predstavljali 
poklic gasilca, kar je 
pri naših najmlajših 
gotovo pustilo globo-
ke vtise. 

svojih omarah in nastala je pra-
va modna revija. Skupaj z dijaki 
GESŠ Trbovlje so soustvarili ži-
vljenje in se z nastopom popeljali 
skozi čas. Čas novih dogodivščin. 

Oktobra so pripravili okroglo 
mizo z naslovom Padci v staro-
sti. Gospa Gojka Ikica je o pad-
cih povedala: »Starost prinaša 
s sabo številne spremembe, ki 
povzročajo slabšo gibalno spo-
sobnost in povečajo možnost 
padca. Spremljajo jo tudi različ-
ne kronične bolezni, zaradi kate-
rih starejši uživajo veliko zdravil, 
včasih bistveno več kot pet, kar 
lahko pripelje do številnih za-
pletov in tudi padcev. Že manjša 

količina alkohola lahko povzroči 
opitost in nevarnost padca. Povi-
šana telesna masa omejuje staro-
stnike pri gibanju, zato so manj 
telesno aktivni in posledično tudi 
manj zaščiteni pred padci.« Go-
spa Marija Vrtačnik je predstavi-
la telovadne vaje za krepitev rav-
notežja telesa in preprečevanje 
padcev. Prikazan je bil program 
vaj, ki je bil izdelan v projektu 
Preprečevanje padcev v starosti 
na Inštitutu Antona Trstenjaka 
v Ljubljani. Vaje so izvajali sta-
novalci na vozičkih, preostali pa 
tudi stoje. Telovadbi so se pridru-
žili tudi gostje.

Marija Sajovic

Decembrske radosti 
v Društvu prijateljev 
mladine Trbovlje

V Društvu prijateljev mladine 
Trbovlje je v mesecu decembru 
še posebej živahno. Kot vedno 
tudi letos ponujamo pester izbor 
prireditev in aktivnosti za naše 
najmlajše. Vsako soboto v me-
secu bodo organizirane ustva- 
rjalne delavnice, ki se bodo te-
matsko navezovale predvsem na 
prihajajoče božične in novoletne 
praznike. Pripravljamo tudi bo-
gat kulturni program za vrtce in 
osnovne šole, in sicer oglede gle-
daliških predstav, ob katerih se 
bodo vsi nedvomno zelo zabava-

li. Ob vseh teh aktivnostih pa se-
veda ne smemo pozabiti na zdaj 
že tradicionalni sprevod Dedka 
Mraza, ki se bo letos začel v me-
stnem parku in končal z zabavno 
prireditvijo, ki bo potekala pred 
Delavskim domom Trbovlje. V 
okviru te prireditve bomo otro-
ke popeljali v pravljično deželo, 
kjer bodo prisluhnili prečudoviti 
pravljici Snežna princeska, obo-
gateni z zabavno animacijo naših 
sodelavcev in prostovoljcev. Naj-
mlajše in njihove starše vabimo, 
da se nam pridružijo pri prazno-
vanju v čarobnem decembrskem 
vzdušju.

Vid Šteh, DPM Trbovlje
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V decembru bomo 
praznovali 111 let

Učiti se, sodelovati, ustvarja-
ti in se lepo imeti – to je vodilo 
Osnovne šole Ivana Cankarja 
Trbovlje, ki letos praznuje 111 
let obstoja. Prireditev ob tem do-

godku bo 11. 12. 2012 v Domu 
Svobode. Veselodecembrska 
predstava bo namenjena staršem, 
učencem, nekdanjim in zdajšnjim 
učiteljem. Nastopili bodo učenci, 
ki bodo povedali tudi kaj o Ivanu 
Cankarju in njihovi šoli.
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Nova oskrbniška 
trojka na Kumu

Na začetku oktobra je oskr- 
bništvo planinske koče na Kumu 
prevzela nova oskrbnica Violeta 
Zupanc, ki jo številni planinci po-
znamo, saj je še nedolgo tega skr-
bela za planinsko postojanko na 
Mrzlici. Violeta, vsi jo pravzaprav 
kličemo Viki, je prava planinska 
duša in svoje delo opravlja z ve-
likim navdušenjem. V pomoč sta 
ji mati Ljubica, ki vodi delo v ku-
hinji, in njen življenjski sopotnik 
Alen Cizej, ki poprime za moška 
dela.  

Mnogi planinci in rekrea-
tivci si za svoj cilj izberejo prav 

Kum, zato smo se odločili, da 
v naslednjem letu ustanovimo 
Klub prijateljev Kuma. Prav tako 
pa bomo poskušali navdušiti tudi 
kolesarje, ki bodo svoje vzpone 
lahko beležili in se tako potegova-
li za ugledne nazive. Pravila bomo 
objavili na naši spletni strani in na 
vidnem mestu naše postojanke 
na Kumu.  

Oskrbniški par Marjana in 
Srečko Gobec, ki sta za kočo 
skrbela prejšnje leto, sta poiskala 
nove izzive in se vsem ljubiteljem 
Kuma za obiskovanje in prijetno 
druženje najlepše zahvaljujeta.

Marjeta Bricl, 
PD Kum Trbovlje

Teden upokojencev v 
Trbovljah

Kot vsako leto so se tudi letos 
v tednu upokojencev v Trbo-
vljah zvrstile različne prireditve. 
Že kar na začetku so Zlatice, 
to je skupina za ročna dela pri 
Društvu upokojencev Trbo-
vlje, pripravile zelo odmevno 
razstavo, ki so jo poimenovale 
Od klobuka do nogavic. Res so 
obiskovalci lahko občudovali 
ročna dela vseh oblik, izdelana 
v različnih tehnikah. S to raz-
stavo so Zlatice proslavile 30 
let delovanja skupine. Skozi ves 
teden upokojencev so bila špor-
tna tekmovanja. Na koncu, kot 
je že navada, so pripravili v De-
lavskem domu srečanje za vse 
članice in člane društva. Ob tem 
so kulturniške skupine, ki so se 
jim pridružili še pevci z Dobr-
ne, pripravile lep večer. Posebno 

Znana sta najboljša 
nevladna organizacija 
in prostovoljec v 
Zasavju

V sredo, 17. oktobra, je bil 
osrednji dogodek nevladnih 
organizacij, in sicer dan nevla-
dnih organizacij Zasavja 2012. 
Prireditelj MREST – Mreža 
nevladnih organizacij Zasavje 
je tokratni četrti tradicional-
ni dogodek NVO organiziral v 
sodelovanju z Občino Trbovlje 
v veliki sejni dvorani občine. 
Srečanje je bilo namenjeno dne-
vu nevladnih organizacij, ki ga 
Sklad dela Zasavje organizira v 
okviru projekta MREST – Mre-
ža nevladnih organizacij Zasav-
ja. Namen projekta MREST je v 
informiranju, mreženju, pove-
zovanju, spodbujanju dialoga in 
v sodelovanju nevladnih orga-
nizacij Zasavja. 

Največ glasov – kot najboljša 
nevladna organizacija in s tem 
tudi zlato priznanje – je dobilo 

Medgeneracijsko društvo Upa-
nje iz Trbovelj. Drugo mesto in 
srebrno priznanje je bilo pode-
ljeno mlademu Društvu za druž-
bene aktivnosti Rast Hrastnik. 
Bronasto priznanje za tretje me-
sto pa je prejelo Medgeneracij-
sko društvo Srečno Zagorje. 

Prvo mesto in zlato priznanje 
je po glasovanju kot naj pro-
stovoljka Zasavja 2012 osvojila 

Ana Holc iz Medgeneracijskega 
društva Upanje Trbovlje, sre-
brno priznanje za drugo mesto 
Mojca Grden iz Medgeneracij-
skega društva Srečno Zagorje, 
bronasto priznanje pa je za uvr-
stitev na tretje mesto dobila Vida 
Medvešek iz Medgeneracijskega 
društva Upanje Trbovlje.

Slavi Gala, 
predsednica MREST-a

Priznanja sta podeljevali podžupanja Občine Trbovlje Jasna 
Gabrič in predsednica mreže MREST Slavi Gala.

Največja ulična 
razstava rut v 
Trbovljah

Prvega decembra bomo imeli 
v Trbovljah največjo dobrodelno 
ulično razstavo rut. Na Gimnaziji 
in ekonomski srednji šoli Trbo-
vlje že od 1. septembra zbiramo 
rute in šale. Na začetku meseca 
novembra je bilo zbranih že sko-
raj 3000. Prepričani smo, da ta-
kšne razstave še niste videli.  

Projekt je dobrodelne narave, 
saj želimo z izkupičkom, zbra-
nim med razstavo rut, pomagati 
ljudem v stiski. Verjamemo, da 
bomo nekomu močno polepša-
li praznični december. Vrvi, na 
katere bomo obesili rute, bomo 
napeljali od gimnazije pa do De-
lavskega doma Trbovlje, torej 
bodo merile skoraj 1400 metrov. 
Ste dobili idejo, s čim boste ob-
darili svoje najbližje v prazničnih 
dneh? Seveda, z rutko ali s šalom 
z naše dobrodelne razstave. Pridi-
te! Oglejte si in kupite! Za dober 
namen, obdaritev, dobrodelnost, 
presenečenje … Zakaj? Ker zna-
mo pomagati in nekomu polep-
šati čarobni december. Torej, 1. 
decembra vsi v Trbovlje, saj res ne 
smete zamuditi tega dogodka.

Projektna skupina RUTE, 
GESŠ Trbovlje

Na prireditvi je nastopil 
tudi združeni pevski zbor 
društva upokojencev.

toplo so obiskovalci pozdravili 
skupino Jesenske rože in har-
monikarja Francija Vrtačnika. 
To je bil namreč njihov zadnji 
takšen nastop. Na prireditvi je 
zbranim spregovoril predse-
dnik društva Janez Malovrh, ki 
je predstavil delovanje društva 
v letošnjem letu. Nekaj spod-
budnih besed je vsem namenil 
tudi župan Vili Treven. Večer 
je minil v prijetnem druženju v 
avli Delavskega doma.

Joža Ložak
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do 1. 12. Razstava Sekcije ročnih del Društva invalidov Trbovlje, Stara galerija DDT, Delavski dom Trbovlje
do 15. 12. Razstava Dejana Kneza, Nova galerija DDT, Delavski dom Trbovlje
Sobota, 1. 12. ob 10.30  � Pojte, pojte drobne ptice, lutkovna predstava, Gledališče Lalanit, kinodvorana DDT, 

Delavski dom Trbovlje
od 8. do 12. ure � Podeželje v našem mestu, pred trgovino Spar, stojnice z domačimi dobrotami 
in s pridelki z okoliških kmetij, Turistično društvo Trbovlje
ob 9. uri � Delavnica Aranžiranje cvetja in daril za božično-novoletne praznike, Rudarski dom 
Trbovlje, Društvo U 3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija

1. 12. –17. 12. od 9. do 19. ure � Humanitarna akcija zbiranja toplih otroških oblačil in pripomočkov za nego 
– stekleničke, dude, pleničke, robčki, šamponi, mila … (Zbrano bo knjižnica predala območni enoti 
Rdečega križa Trbovlje.), Mladinski oddelek KTS, Oddelek za odrasle KTS in enota Dom Svobode, 
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
od 10. do 12. ure � Decembrska ustvarjalnica z DPM-jem, sedež društva v Rudarskem domu, 
Društvo prijateljev mladine Trbovlje
od 16. ure � Večerno druženje na Mrzlici, ob 19. uri Miklavževa obdaritev, Planinsko društvo Trbovlje
ob 18. uri � Dobrodelna prireditev Rute, gledališka dvorana DDT, Gimnazija in ekonomska sre-
dnja šola Trbovlje
ob 19. uri � »Večer starogradskih in slovenskih narodnih pesmi«, sodelujejo Moška vokalna 
skupina Un’s Trboul in gosti Vokalna skupina MePZ »Davorin Jenko« Društva Slovencev Triglav iz 
Banja Luke, Dom Svobode, Moška vokalna skupina Un’s Trboul
ob 20.30 � Brucovanje, koncert, spodnja avla DDT, KLUB B 

Ponedeljek, 3. 12. ob 10. uri  � Odprtje razstave Varčujem jaz, varčuješ ti, da narava ne zboli!, razstava del z likov-
nega natečaja Občine Trbovlje, dela bodo na ogled v izložbenem oknu ves mesec december na 
Oddelku za odrasle KTS, Občina Trbovlje in Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 

2. 12.–8. 12. od 9. do 19. ure � Ob dnevu slovenske kulture, 3. decembru, Mini bukvarna – izberi in odnesi 
knjige z naše zaloge odpisanih starih knjig, Mladinski oddelek KTS, Oddelek za odrasle KTS, enota 
Dom Svobode, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

3. 12. –16. 12. Na STPŠ se bodo priključili svetovnemu maratonu pisanja apelov za preprečitev, ustavitev in 
popravo kršitev človekovih pravic v okviru Amnesty internationala, Srednja tehniška in poklicna 
šola Trbovlje
ob 16. uri � Odprtje obnovljenih notranjih prostorov Lovskega gradiča, kulturni program, po 
odprtju voden ogled obnovljenih prostorov, Občina Trbovlje in Delavski dom Trbovlje
ob 17. uri � Predavanje Zdravilna zelišča, predavalnica Zasavskega muzeja Trbovlje, Društvo U 
3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija

Torek, 4. 12. ob 10.  uri � Počastitev sv. Barbare –  prireditev pripravijo skupine starih za samopomoč, na-
menjene so stanovalcem in vsem Trboveljčanom, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje
ob 17. uri � Mednarodna pravljična ura – ruska pravljica Sestrica Aljonuška in bratec Ivanuška, 
gostja Irina, sodelovanje KTS in MCT, Tončkov kotiček v Domu Svobode, Knjižnica Toneta Seli-
škarja Trbovlje
ob 19.30 � Koncert »GRILČK«, Mednarodni glasbeni festival »Štiglc«, Duo IKI-BIN-BES, Martina 
Jerinić – kitara, Emir Ibrakić – kitara, Lovski gradič, Delavski dom Trbovlje

Sreda, 5. 12. od 8. do 12. ure � Stojnice z Miklavževimi darili, pred trgovino Spar, Turistično društvo Trbovlje

ob 17. uri  � Pravljična ura Miklavž prihaja, Mladinski oddelek KTS, pravljična soba Tončka Knji-
goljuba, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
ob 17. uri � Literarni večer Ob ziher’ci, prebiranje besedil in pesmi veselega dela življenja rudar-
jev, dvorana Društva upokojencev Trbovlje, Literarni prijatelji pri Društvu upokojencev Trbovlje
ob 17.30 � Miklavževanje in obdaritev stanovalcev, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje
ob 18. uri� Razredni nastop pianistov učiteljice Urške Meglič Sadiki, dvorana Glasbene šole 
Trbovlje, Glasbena šola Trbovlje
ob 19. uri � Delavnica za odrasle s Simono Slapšak – Izdelajmo praznične čestitke, sofinancirano s 
strani ESS in MIZKŠ, Oddelek za odrasle in čitalnica KTS, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
ob 19. uri � Koncert Tanje Žagar, gledališka dvorana DDT, Delavski dom Trbovlje

PRAZNIČNI KoledAR
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Petek, 7. 12. ob 17. uri �azredni nastop violinistov učiteljice Maje Lebar Kotar, dvorana Glasbene šole Trbo-
vlje, Glasbena šola Trbovlje

ob 18. uri � Slovesnost ob 100-letnici Planinskega društva Trbovlje, nastopajo učenci Osnovne 
šole Tončke Čeč, Moški pevski zbor Zarja, Delavska godba Trbovlje z Nušo Derenda, gledališka 
dvorana DDT, Planinsko društvo Trbovlje 

ob 19. uri � Večer filmske glasbe, dvorana Mladinskega centra Trbovlje, Zasavski godalni orke-
ster Poco meno mosso

Sobota, 8. 12. od 8. do 12. ure 
Podeželje v našem mestu, pred trgovino Spar, stojnice z domačini dobrotami in s pridelki z oko-
liških kmetij, Turistično društvo Trbovlje

ob 10. uri � Turnir v malem nogometu, telovadnica OŠ Trbovlje, Mladinski center Trbovlje

ob 9. uri / Tekma kadetinj ŠD Felix Zasavje, telovadnica OŠ Trbovlje (Naša dekleta se bodo pod 
okriljem Košarkarske zveze Slovenije pomerila z ekipo iz Slovenskih Konjic.), ŠD Felix Zasavje.

od 10. do 12. ure � Decembrska ustvarjalnica z DPM-jem, sedež društva v Rudarskem domu, 
Društvo prijateljev mladine Trbovlje

ob 10.30 � Janko in Metka, lutkovna predstava, Društvo Marionetno gledališče Jurček Hrastnik, 
kinodvorana DDT, Delavski dom Trbovlje

Nedelja, 9. 12. dopoldan � 4. krog tekmovanja v okviru Zasavske lige Felix, v telovadnici OŠ Ivana Cankarja tek-
ma med KŠ Ivana Cankarja in KŠ Trbovlje, v telovadnici OŠ Tončke Čeč pa tekma med KŠ Tončke 
Čeč in KŠ Toneta Okrogarja, ŠD Felix

Ponedeljek, 10. 12. ob 10. uri � Okrogla miza na temo  »Prehranska dopolnila«, sodelujejo:  Zveza borcev za vredno-
te NOB  Trbovlje, Center za socialno delo Trbovlje, Zdravstveni dom Trbovlje, Društvo invalidov 
Trbovlje, Društvo upokojencev Trbovlje, Občina Trbovlje, Karitas, Rdeči križ Trbovlje, Društvo  di-
abetikov Trbovlje, stanovalci doma; Dom upokojencev Franca Salamona

Torek, 11. 12. dopoldan � Okrasimo novoletno smrečico – učenci OŠ Tončke Čeč na obisku, Mladinski oddelek 
KTS, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 

ob 18. uri � Prireditev ob 111-letnici OŠ Ivana Cankarja, Dom Svobode, Osnovna šola Ivana 
Cankarja

ob 16. uri � Božično-novoletni nastop najmlajših učencev Glasbene šole Trbovlje za naše starej-
še, Dom upokojencev Franca Salamona, Glasbena šola Trbovlje

ob 16.30 � Predavanje »Kultura obnašanja – bonton«, predavalnica Mladinskega centra Trbo-
vlje, predavala bo Zorica Fele, Društvo U 3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija

ob 19. uri � »Glasba 80-ih in 90-ih«, koncert Orkestra Mandolina Ljubljana, gledališka dvorana 
DDT, Zveza kulturnih društev Trbovlje in Delavski dom Trbovlje

Sreda, 12. 12. ob 15. uri � Praznik izdelovanja kolin stanovalcev Doma upokojencev Franca Salamona Trbovlje 
skupaj  s prostovoljci: Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje, Mladinskim centrom Trbo-
vlje in stanovalci Doma upokojencev Celje, Dom upokojencev Franca Salamona

ob 17. uri � Pravljična ura Kako je Vilko vzljubil zimo, Mladinski oddelek KTS, pravljična soba 
Tončka Knjigoljuba, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

ob 18. uri � Razredni nastop pianistov učiteljice Mete Podbregar, dvorana Glasbene šole Trbo-
vlje, Glasbena šola Trbovlje

ob 19. uri � Predavanje Marka Juhanta in Simone Levc z naslovom Varuh otrokovih dolžnosti, 
Oddelek za odrasle KTS, čitalnica, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Četrtek, 13. 12. ob 19. uri � »Aphra Tesla, performanse«, predavalnica DDT, Delavski dom Trbovlje

Petek, 14. 12. ob 17. uri � Podelitev priznanj in nagrade zlata vrtnica, gledališka dvorana DDT; istočasno raz-
stava del članic Joži Kukovič in Ivanke Saje v avli DDT, Turistično društvo Trbovlje

ob 19. uri � Odprtje razstave Relika, razstava bo odprta 28. 12. 2012, Stara galerija DDT, De-
lavski dom Trbovlje

Sobota, 15. 12. od 8. do 12. ure � Podeželje v našem mestu, pred trgovino Spar, stojnice z domačini dobrotami 
in s pridelki z okoliških kmetij, Turistično društvo Trbovlje

od 8. ure � 40. Mednarodni karate turnir Trbovlje 2012, Športna dvorana Polaj, Karate klub Trbovlje

od 10. do 12. ure � Decembrska ustvarjalnica z DPM-jem, sedež društva v Rudarskem domu, 
Društvo prijateljev mladine Trbovlje
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Ponedeljek, 17. 12. ob 18. uri � Literarni krožek Povej, kaj bereš, povej, kaj misliš!, pravljice za odrasle, Oddelek za 
odrasle KTS, čitalnica, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Torek, 18. 12. ob 10. uri � Okrogla miza z delavnicami na temo »Obujanje starih običajev v adventnem času«, 
peka potice, piškotov, božičnega kruha …; delavnico bodo izvedli stanovalci Doma upokojencev 
Franc Salamon Trbovlje, stanovalci Doma starejših Hrastnik, stanovalci Doma starejših Polde 
Eberl Jamski Izlake, stanovalci Doma ob Savinji Celje in stanovalci Doma upokojencev Tisje; de-
lavnice so namenjene vsem Trboveljčanom, Dom upokojencev Franca Salamona

ob 17. uri � Po svetu z ljudskimi pravljicami – Zlata ptica, Tončkov kotiček v Domu Svobode, 
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 

ob 18.30 � Buklžur, Gost: Boštjan Gorenc Pižama, sofinancirano: JAK, Oddelek za odrasle KTS, 
čitalnica, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Sreda, 19. 12. ob 17. uri � Ustvarjalna delavnica za otroke Snežaki za pravljično mesto, v sodelovanju z DPM, 
PUM in MCT, Mladinski oddelek KTS, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, Knjižnica Toneta Seli-
škarja Trbovlje

ob 19. uri � Potopisno predavanje Fanči Moljk: Tajska, sofinancirano s strani ESS in MIZKŠ, 
Oddelek za odrasle KTS, čitalnica, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

Četrtek, 20. 12. ob 16. uri � Novoletni koncert dijakov STPŠ Trbovlje, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

ob 19. uri � Sončni zahod, klub MCT, Mladinski center Trbovlje

ob 19. uri � Božično-novoletni koncert zimzelenih popevk Glasbene šole Trbovlje, gledališka 
dvorana DDT, Glasbena šola Trbovlje

Petek, 21. 12. od 17. do 20. ure � Božično-novoletni sejem, stopnice med Delavskim domom Trbovlje in Mla-
dinskim centrom Trbovlje, Občina Trbovlje

od 20. ure � Zabava na prostem s skupino Corvus, Vilijem Resnikom, Omarjem Naberjem in 
skupino Flirrt, Občina Trbovlje

ob 17.30 � Prireditev »Žive jaslice« v izvedbi stanovalcev našega doma (odprto za vse Trbovelj-
čane), Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje

Sobota, 22. 12. od 8. do 12. ure � Podeželje v našem mestu, pred trgovino Spar, stojnice z domačimi dobrotami 
in s pridelki z okoliških kmetij, Turistično društvo Trbovlje

od 10. do 12. ure � Decembrska ustvarjalnica z DPM-jem, sedež društva v Rudarskem domu, 
Društvo prijateljev mladine Trbovlje

ob 10.30 � Snežene želje, lutkovna predstava, Slavčkova soba DDT, Lutkovna skupina Lučka

ob 18. uri � Matej Ocepek, multimedijski projekt, kinodvorana DDT, Delavski dom Trbovlje

ob 20. uri � Gala novoletni koncert skupine HIŠA, gledališka dvorana DDT, Delavski dom Trbovlje 
in skupina HIŠA 

Ponedeljek, 24. 12. od 10. do 12. ure � Novoletne počitniške dejavnosti z DPM-jem, sedež društva v Rudarskem 
domu, Društvo prijateljev mladine Trbovlje

Sreda, 26. 12.  ob 19.30 � Novoletni koncert Delavske godbe Trbovlje in slovesnost ob Dnevu samostojnosti in 
enotnosti, gledališka dvorana DDT, Delavska godba Trbovlje in Občina Trbovlje 

Četrtek, 27. 12. od 10. do 12. ure � Novoletne počitniške dejavnosti z DPM-jem, sedež društva v Rudarskem 
domu, Društvo prijateljev mladine Trbovlje

ob 17. 30  � Novoletni ples za vse Trboveljčane, Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje

ob 19. uri � Večer slovenskih »evergrinov« s skupino CODA EXPRES, gledališka dvorana DDT, 
Delavski dom Trbovlje

Petek, 28. 12. od 10. do 12. ure � Novoletne počitniške dejavnosti z DPM-jem, sedež društva v Rudarskem 
domu, Društvo prijateljev mladine Trbovlje

od 17. ure � Sprevod dedka Mraza in pravljična dežela, od križišča pri mestnem parku po eno-
smerni cesti do parkirnega prostora pred Delavskim domom Trbovlje, Društvo prijateljev mladine 
Trbovlje in Občina Trbovlje

Sobota, 29. 12. ob 19. uri � Božično-novoletni koncert, sodelujejo: Moška vokalna skupina Un’s Trboul in gosti 
Kranjski oktet iz Kranja, Domu Svobode, moška vokalna skupina Un’s Trboul

Sobota, 5. 1. 2013 31. novoletni pohod na Kum (organiziran bo vsako prvo soboto v januarju), Planinsko društvo 
Kum Trbovlje

ob 10.30 � Vžigalnik, lutkovna predstava, Lutkovno gledališče Ljubljana, kinodvorana DDT, De-
lavski dom Trbovlje  
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Obiskali so slovenski 
podeželski parlament

Turistično društvo Trbovlje 
se je oktobra udeležilo 2. sloven-
skega podeželskega parlamenta, 
ki je potekal v Zrečah. Dogodek 
sta organizirala Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje ter Društvo 
za razvoj slovenskega podeže-
lja. Turistično društvo Trbovlje 
je imelo na sejmu stojnico s 
promocijskim gradivom, škrat 
Perkmandeljc pa je udeležence 
zabaval s svojimi norčijami in 
jim ponujal mandeljčke, nad 
katerimi so bili vsi zelo navdu-
šeni. Stojnice Društva za razvoj 
podeželja Zasavje je obiskal mi-

nister za kmetijstvo in okolje 
Franc Bogovič, s katerim smo 
izmenjali nekaj besed in posne-
li skupne fotografije. Poudarek 
parlamenta je bil na dialogu 
med državo in civilno družbo 
glede vprašanj razvoja podeže-
lja. 

Novembra je Turistično dru-
štvo Trbovlje prvič pripravilo 
tržnico Podeželje v našem me-
stu  pred trgovino Spar. Lokaci-
ja je dosti boljša, zato upamo na 
večje število udeležencev, ponu-
dnikov in povpraševalcev v me-
secu decembru, ko se bomo tam 
predstavljali vsako soboto. 

Turistično društvo Trbovlje

Rožnati oktober – 
svetovni mesec boja 
proti raku dojk

Že sedmo leto po vrsti želi-
mo članice DOB-SLO – Sku-
pina za samopomoč žensk z 
rakom dojke Trbovlje pod stro-
kovnim vodstvom Zdenke De-
želak in prostovoljke koordi-
natorke Lidije Hutar pomagati 
pregnati strah čim več mlajšim 
in starejšim ženskam ter jih 
spodbuditi, da gredo pravoča-
sno k zdravniku. Ženske naj se 
zavedajo, da gre za njihovo telo 
in njihovo življenje, zato mora-
jo biti pozorne na vsako spre-
membo.

Postavile smo stojnice z 
gradivom: z brošurami, z zgi-
bankami, s kartoni z navodili 
o samopregledovanju dojk, z 
našo strokovno revijo Okno 
… Predstavile smo delo sku-
pin za samopomoč in še vrsto 

zanimivosti, dodale smo gra-
divo o raku pljuč in o progra-
mih Dora, Zora in Svit. Da pa 
nismo pozabile na moške, smo 
na stojnicah dodale še gradivo 
o raku mod ter kartonček o sa-
mopregledovanju mod in raku 
prostate. Ker je simbol boja 
proti raku dojke roza pentlja, 
smo le-to pripeli vsakemu, ki 
je dovolil. Nismo pa pozabile 
omeniti za nas zelo pomembne 
pridobitve. V Splošni bolnišni-
ci Trbovlje imamo nov digitalni 
mamograf.

Tončka Odlazek

S člani turističnega društva je v Zreče 
odšel tudi škrat Perkmandeljc.

V Splošni bolnišnici Trbov-
lje so po šestnajstih letih 
staro napravo zamenjali s 
sodobnim digitalnim ma-
mografom.

Sodelovanje 
mladinskih centrov 
v Zasavju v okviru 
regijske koordinacije

Čeprav je mladinski sektor v 
Sloveniji relativno neenakomer-
no razvit, pa je Zasavje v tem 
pogledu ena izmed najbolj napre-
dnih regij. Vsaka občina ima mla-
dinski center (Hrastnik, Zagorje, 
Trbovlje in Litija). Med seboj se 
povezujejo in pripravljajo večje 
skupne projekte, ki povežejo vsa 
mesta, mlade v regiji in celotne 
lokalne skupnosti. 

Regijska koordinacija je se-
stavljena iz predstavnikov vseh 
mladinskih centrov, ki se redno 
mesečno srečujejo, skupaj načr-
tujejo regijske projekte in obliku-
jejo svoja stališča do nacionalnih 
ali evropskih vprašanj na mladin-
skem področju. Za leto 2013 smo 
se že dogovorili, da bomo skupaj 
izvedli regijske projekte: Mlado 
olimpijado na ravni Zasavja in 
Drugo izmeno – festival kreativ-
nih vsebin, sodelovali bomo pri 
izvedbi festivalov Rdeči revirji in 
Dan za spremembe. 

Trenutno pa regijska koordina-
cija pripravlja predloge projektov 
na področju zaposlovanja mla-
dih, ki si jih želimo uvrstiti tudi 
v regionalni razvojni program za 
finančno perspektivo 2014–2020. 
Zavedamo se namreč, da smo 
majhna regija in da nas le pove-
zovanje naredi močnejše in pre-
poznane na vseh ravneh. Skupaj 
smo vsekakor tudi uspešnejši. 

Rada Drnovšek, MCT

Oglašujte v

Oglašujte v Sr(e)čnO trbOvlje tudi vi!
veselimo se sodelovanja z vami.

Vse informacije dobite prek e-naslova:  
vesna.jesih@trbovlje.si.
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Novosti v 
Zdravstvenem domu 
Trbovlje

Najbrž ste tudi sami ugotovili, 
da se v Zdravstvenem domu Tr-
bovlje marsikaj dogaja. Z bolni-
škega dopusta so se sicer vrnile 
vse zdravnice splošne medicine, 
vendar sta odšli dve na študijski 
dopust, ker bosta v mesecu de-
cembru opravljali specialistični 
izpit in se vrnili na delo kot spe-
cialistki družinske medicine. Na 
dolgi rok je to vesela novica, saj 
bosta ti dve ambulanti delova-
li z zdravnicama specialistkama 
in bosta zato lahko postali tudi 
referenčni ambulanti, kar pome-
ni boljšo skrb za vse uporabnike 
teh ambulant ter predvsem stalno 
oskrbo in večjo dostopnost do 
zdravnikov.

Naj vas opozorim na našo 
novo interaktivno spletno stran 

www.zd-trbovlje.si, kjer je poleg 
velikega obsega informacij kar 
nekaj novosti, in sicer: elektron-
sko posredovanje anket, pritožb 
in pohval ter naročanje prek sple-
tne strani. Zaenkrat se lahko na-
ročite prek spletne strani le v der-
matološki in otološki ambulanti, 
v nadaljevanju pa bo omogočeno 
naročanje v vseh ambulantah, 
kjer so čakalne dobe. Pravkar 
končujemo z obnovo garderobe 
za zaposlene, uporabniki Otro-
škega in šolskega dispanzerja 
pa imajo prenovljene sanitarije. 
Zaradi zelo slabega stanja smo 
prejeli številne vaše pritožbe. Po-
nosni smo, da smo skupaj z usta-
noviteljico Občino Trbovlje po 
dolgem času in v obdobju velike 
krize končno dobili prenovljene 
prostore.  

Z donatorjem urejamo raču-
nalniški kotiček za vas, spoštova-

ni uporabniki, da boste lahko kar 
v naši avli izpolnili elektronsko 
anketo, nam posredovali pohvalo 
oz. pritožbo in se naročili v ambu-
lanto. Vsekakor se trudimo vzpo-

staviti z vami tesno sodelovanje in 
vam ponuditi naše storitve na kar 
najboljši način. 

mag. Tatjana Jevševar,  
direktorica

Sanitarije v Zdravstvenem domu Trbovlje pred in po prenovi. 

Brezplačni programi 
neformalnega 
izobraževanja 
odraslih se iztekajo

Na Zasavski ljudski univerzi 
želimo učenje narediti vsem čim 
bolj dostopno, zato se prijavljamo 
na razpise, kjer poskušamo pri-
dobiti sredstva, s katerimi lahko 
občanom ponudimo brezplačne 

tečaje in delavnice. V decembru 
2012 bomo končali z jesenskimi 
tečaji, ki jih izvajamo v okviru 
programa Neformalno izobraže-
vanje odraslih. Brezplačne tečaje 
sofinancirata Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost, kulturo in 
šport ter Evropski socialni sklad.

Na brezplačnih jezikovnih 
tečajih so udeleženci izpopol-

njevali svoje znanje angleškega, 
nemškega in italijanskega jezika. 
Tujci so se lahko vključili v tečaj 
učenja slovenščine in poznavanja 
slovenske kulture. Zadovoljni so 
tudi udeleženci tečajev podjetni-
štva in vodenja osebnih financ, 
saj so pridobili dodatna znanja 
za uresničevanje podjetniških 
zamisli ter za racionalno rav-

nanje z osebnim in družinskim 
premoženjem. Udeleženci tečaja 
novomedijske kulture pa so spo-
znavali povezave med klasično 
in sodobno vizualno kulturo ter 
ob koncu pripravili razstavo fo-
tografij v avli Delavskega doma 
Trbovlje. Brezplačni tečaji bodo 
potekali tudi naslednje leto.

Tone Bezgovšek, direktor

Delavnica pod odrom Delavskega doma Trbovlje.

evrOpSKi Dan jeZiKOv  
Povezovanje 
trboveljskih OŠ

26. september je od leta 2001 
dan, ko Evropa obeležuje in 
praznuje neverjetno jezikovno 
bogastvo stare celine. Namen 
evropskega dneva jezikov je opo-
zoriti na pomen večjezičnosti in 
spodbujati učenje jezikov v šoli in 
zunaj nje. Učiteljice angleščine na 
trboveljskih osnovnih šolah smo 
se odločile, da ta dan obeležimo 
s skupno prireditvijo za učence 
predmetne stopnje in tako zdru-
žimo prijetno s koristnim – sode-
lovanje, druženje in učenje.

Letos je bila organizatorica pri-
reditve OŠ Ivana Cankarja, ki je 
projekt izvedla v MCT-ju. Učenci 
vseh treh trboveljskih osnovnih 
šol so se med seboj pomerili v 
znanju materinščine, angleščine 
in nemščine ter se predstavili z 
nastopi v španščini, francoščini 
in angleščini. Najvišje število točk 
v skupnem seštevku tekmovanja 
so dosegli učenci OŠ Trbovlje, 
medtem ko so preostali prav tako 
navduševali z izkazanim znanjem 
pri posameznih nalogah oz. jezi-
kih. Učiteljice gospodinjstva so se 
skupaj s svojimi učenci potrudile, 
da so tudi naše brbončice okusile 
raznolikost kultur. Pripravili so 

namreč tipične jedi držav, o kate-
rih je tekla beseda – prekmurska 
gibanica, ‘cheesecake’, francoski 
rogljički, angleški čaj … Dokaza-
li smo, da jeziki združujejo – na 
medgeneracijski, vrstniški, stro-
kovni in občinski ravni, zato upa-
mo, da bodo takšna povezovanja 
postala stalnica v naši dolini.

Tudi na OŠ Tončke Čeč na dan 
evropskih jezikov že več let po 
pouku potekajo delavnice, v kate-
re se vključujejo radovedni učen-
ci, za katere je spoznavanje novih 
jezikov privlačen in zabaven izziv. 
Letošnjemu dnevu evropskih je-
zikov smo tokrat posvetili nekaj 
svojega časa malenkost drugače. 
V soboto, 29. septembra, je bil v 
šoli organiziran pouk tako, da so 
učenci prek številnih projektov 
spoznali pomen in značilnosti na 
temo evropskega dneva jezikov. S 
svojim znanjem smo se učitelji in 
štiri prostovoljke iz Mladinskega 
centra Trbovlje (Anniina in Hei-
di s Finske, Irene iz Rusije in Asia 
s Poljske) podali novim izzivom 
naproti. Navdušeni nad idejo smo 
sestavili 18 zanimivih delavnic, v 
katerih so sodelovali vsi učenci.

Ajda Klanšek Šimunič, prof., 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Erika Gajser, prof.,  
OŠ Tončke Čeč
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Rastem s knjigo
V letošnjem šolskem letu že 

sedmič poteka nacionalni pro-
jekt Rastem s knjigo, ki ga izva-
jajo Javna agencija za knjigo RS, 
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport RS, 
Združenje splošnih knjižnic ob 
podpori Zavoda za šolstvo RS, 
Društva šolskih knjižničarjev 

Slovenije in Društva slovenskih 
pisateljev v sodelovanju s splo-
šnimi knjižnicami, slovenskimi 
srednjimi in osnovnimi šolami, 
osnovnimi šolami s prilagoje-
nim programom ter zamejskimi 
osnovnimi šolami. Namen pro-
jekta je spodbujanje dostopnosti 
kakovostne in izvirne slovenske 
mladinske leposlovne literatu-

re ter motiviranje za branje in 
obiskovanje knjižnic. V šolskem 
letu 2012/2013 izvajamo projekt 
Rastem s knjigo za osnovnošol-
ce, in sicer za sedmošolce vseh 
trboveljskih osnovnih šol, in Ra-
stem s knjigo za srednješolce, v 
katerega so vključeni prvi letniki 
Gimnazije in ekonomske srednje 
šole Trbovlje ter Srednje tehniške 

in poklicne šole Trbovlje. Obi-
skovanje knjižnice poteka skozi 
celo šolsko leto, v tem tednu pa 
so nas že obiskali sedmošolci 
Osnovne šole Trbovlje, ki so pre-
jeli knjigo Tadeja Goloba Zlati 
zob. To je Golobov prvi mladin-
ski roman, ki opisuje svet alpi-
nizma, prijateljstva in kriminala. 
Hkrati se meša s tradicijo in do-
gajanjem v kraju Log pod Man-
gartom. Osnovnošolcem na obi-
sku predstavimo našo knjižnico, 
gradivo, knjižnično ponudbo 
in prireditve ter jih povabimo k 
brezplačnemu vpisu. Pogovarja-
mo se o pomenu branja in o bra-
nju za bralno značko. Rešujemo 
tudi Mega kviz, ki ga rešujejo tudi 
srednješolci. Letos je posvečen 
znamenitim Slovenkam, pionir-
kam na svojem področju: Zofki 
Kveder – prvi samosvoji sloven-
ski pisateljici, Almi Sodnik – prvi 
filozofski znanstvenici na Sloven-
skem, Kristini Gorišek Novako-
vić – prvi slovenski letalki, Ljubi 
Prenner – odvetnici in pisateljici 
prve slovenske kriminalke ter 
Angeli Piskernik – botaničarki in 
prvi Slovenki z doktorskim nazi-
vom. Dijaki prvih letnikov sre-
dnjih šol bodo dobili v dar knjigo 
Cvetke Bevc z naslovom Desetka.

Ana Ledinek,  
bibliotekarska sodelavka

Božično-novoletni 
koncerti Glasbene šole 
Trbovlje 

Že celo desetletje se vsako leto 
znova v zbornici Glasbene šole 
Trbovlje, ko vsi mislijo le na do-
pust in hitijo na poletne počitnice, 
odločamo o naslednji temi tradi-
cionalnega božično-novoletnega 
koncerta. Ko se je prvi »projekt« 
ob Avsenikovem letu in njegovi 
obletnici z naslovom po njegovi 
skladbi Koledar več kot uspešno 
končal, se plazu idej v prihodnjih 
letih ni dalo več ustaviti. Vsako 
leto nekaj drugega, novega, izvir-
nega, še ne slišanega in videnega. 
Vsako leto je organizator drug 
učitelj, vsako leto je več sodelu-
jočih šolskih orkestrov in komor-
nih skupin; godalni in pihalni 
orkester, ki sta združila moči, tudi 
simfonični, in harmonikarski; pa 

različne zasedbe še bolj različnih 
instrumentov, diatonične harmo-
nike, narodno-zabavni ansambel, 
godalni kvarteti, zasedbe flavt s 
kitarami, kljunastih flavt, harmo-
nikarji in pihalno-trobilni sestavi, 
včasih ob spremljavi klavirja, vča-
sih ob ritmični podpori tolkal, s 
pevskimi vložki solistov in zbora 
ter plesne točke, ki so vedno ne-
kaj posebnega. Na odru se pred-
stavi šola v celoti, tudi učitelji, ki 
pomagajo v sestavih, in dirigenti. 
V zadnjih letih smo povabili k so-
delovanju tudi Mladinsko gleda-
lišče Svoboda Trbovlje, predstave 
so res še zanimivejše in tekoče. 
Včasih skoraj dve uri dogajanj 
na odru mineta kot v hipu, raz-
prodana dvorana pa je vsako leto 
zahvala za naš trud, nov izziv in 
motiv, da izpolnimo pričakovanja 
publike.

Koncert ni več samo koncert, 

je multipredstava, ki poleg glas-
be in plesa zajema vsako leto nov 
scenski izziv in nova besedila, ki 
jih pripravimo sami, povezoval-
ce, napovedovalce, igralce, ko-
stumografijo in odrske rešitve. 
Vse to naredimo samostojno. Za 
potrebe zasedb so nastala šte-
vilna glasbena dela in priredbe, 
prilagodili smo jih zmožnostim 
mladih izvajalcev, ki jih drugače 

ni mogoče najti na trgu in so plod 

našega ustvarjanja. Tudi letošnji 
koncert bo kot pred desetimi leti 
posvečen obletnici, vendar bo 
izbor skladb vseeno širši. Lepih 
zimzelenih slovenskih popevk se 
ne naveličamo nikoli. Preoblekli 
jih bomo po svoje, vi pa nam bo-
ste zaupali, če nam bo uspelo.

Katja Mikula, ravnateljica

Lansko leto smo dvorano napolnili do zadnjega kotička.
Foto: Andrej Uduč

- pizze 
- malice, kosila 
- testenine 

- solate
- sladice 
- zaključene skupine 

Halo pizza: 
03 56 28 499

www.pizzerija-dimnik.si
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MMCT je zgodba  
o uspehu

Medijski mladinski center Tr-
bovlje (MMCT), ki deluje vse od 
leta 2008 in je namenjen vsem 
mladim, ki si želijo pridobiti 
znanja s področja multimedije, 
snemanja, fotografiranja, monti-
ranja, deluje v dveh smereh – ena 
je umetniška, kjer se mladi učijo 
pisanja scenarijev, razvijanja la-
stnih idej in kako le-te prikazati 
na filmskem traku. V tem sklopu 
nastajajo igrani filmi, med kate-
rimi so Nov dan, Izbira, Ljube-
zen je ljubezen, 13, ‘Michel’, Ra-
dovednost in drugi. Za te filme 
je MMCT prejel številne nagrade 
na državni in mednarodni ravni. 
Film Nov dan je bil po izboru 
filmskih in videoustvarjalcev 
Slovenije med filmi, ki so na fe-
stivalu Unica  v Bolgariji pred-
stavljali Slovenijo. 

Druga smer, ki jo MMCT po-
kriva, pa je snemanje različnih 

dogodkov, povezanih z mladin-
skim dogajanjem, dokumentar-
nih filmov, reportaž. Številne 
posnetke si je mogoče pogledati 
na ‘youtubu’. Ekipa deluje pod 
mentorstvom Zorana Šmida.  

Pa vendar MMCT ne deluje le 
lokalno, regionalno in na nacio-
nalni ravni, ampak se v zadnjem 
obdobju intenzivno povezuje 
tudi s tujimi partnerji. Naši so 
redni in edini udeleženci iz Slo-
venije na ‘International Youth 
Media Summit’, kjer se zberejo 
mladi z vsega sveta, ki ustvarja-
jo na filmskem področju. Hkra-
ti pa je MCT uspešno prijavil 
mednarodno pobudo v okviru 
programa Mladi v akciji skupaj s 
partnerji z Madžarske in s pod-
poro partnerjev iz Srbije z naslo-
vom ‘Blind Diary’. V okviru tega 
projekta so nastali trije filmi, ki 
bodo v Trbovljah predstavljeni 
julija 2013.  

Rada Drnovšek, MCT

Učenci Glasbene šole 
Trbovlje v državnem 
zboru

Glasbena šola Trbovlje je vaje-
na povabil na različne prireditve, 
obletnice, odprtja in na pomemb-
ne dogodke, kjer učenci pripra-
vijo glasbeni dodatek, ki polepša 
prireditev. Največkrat se dogaja v 
domačih Trbovljah, občasno pa 
tudi v sosednjih občinah. Zato 
smo bili še bolj veseli povabila 
naše poslanke Barbare Žgajner 
Tavš, da bi naši učenci nastopili 
ob obletnici volitev v parlament 
leta 1990, ki ga organizira Dru-
štvo poslancev 90 ob tej priložno-
sti.

Za mlade glasbenike je to vse-
kakor malo drugačen nastop, saj 
so redko v slovenskem parlamen-
tu, da pa imajo možnost zaigra-
ti, je to še posebej pomemben 
dogodek. Navadno na takšnih 
prireditvah slišimo starejše pro-
fesionalne glasbenike. Slavnostno 
akademijo bodo  s svojim igra-
njem popestrili Katja Hercog – 
kitara, Gašper Cestnik – harmo-
nika in trio kljunastih flavt: Klara 
Gostej, Zala Pestotnik in Zala 
Kantužar.

Katja Mikula, ravnateljica

Decembra bo pestro 
tudi v knjižnici

Tudi ob koncu leta vas vabimo, 
da nas obiščete. Ob tej priložnosti 
naj vas še posebej prijazno pova-
bimo na praznične pravljične uri-
ce, ustvarjalnice za otroke in od-
rasle ter na potopisno predavanje. 
Literarni krožek bo prazničen, saj 
bomo s pravljicami za odrasle po-
tovali po domišljijskih pokrajinah 
naših razmišljanj. Buklžurovcem 
smo pripravili veselo srečanje s 
‘stand up’ komikom Boštjanom 
Gorencem Pižamo. Vse vas, naši 
cenjeni obiskovalci, pa bodo pod 
novoletnimi smrečicami tudi le-
tos pričakala darilca – knjige sta-
rejših datumov s posvetili in mi-
slimi na uspešno in srečno novo 
leto, ki jih v knjižnico prinašajo 
naši obiskovalci. 

Simona Solina, direktorica

ISKReNe ČeSTITKe GAŠPeRJU!

Gašper Cestnik nas je znova razveselil s svojim velikim 
uspehom. 10. novembra je na Državnem prvenstvu za 
diatonično harmoniko 2012 osvojil zlato plaketo in prvo 
mesto v kategoriji A do 13 let. 

NAGRAJENCI

Nagrajenci nagradne igre iz prej-
šnje številke, ki so prejeli majico 
Trboule, so:  

nagradne igre »Trboule«

Sebastjan Herman,  
Viktorija Petauer,  
Bojana Vil in  
Marijana Škrbec.

V kolikor še niste, lahko majico prevzamete na blagajni 
Delavskega doma Trbovlje v popoldanskem času. 
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Najprej obema iskrene če-
stitke ob nagradi slovenska 
zlata gazela leta. Kakšni so 
vajini občutki ob prejetju tega 
priznanja in kaj to pomeni za 
podjetje?

Andrej Orožen: »Vsekakor 
so občutki lepi, kajti ugotoviti, 
da je bilo delo prepoznano in da 
smo dosegli rezultat, na katerega 
smo lahko ponosni, je vsekakor 
lepo. Še bolj pa nam je v veselje 

to, da so s tem naši strokovnja-
ki dokazali, da lahko podjetje iz 
Trbovelj ponudi res kakovostne 
rešitve povsod po svetu, pa naj 
bodo stranke še tako zahtevne.«

Srebrno gazelo ste prejeli že 
leta 2009. Kako je od takrat na-
predovalo vaše podjetje?

Jure Knez: »Od leta 2009 do 
danes smo naredili veliko ko-
rakov naprej. Takrat smo bili 

zgolj proizvajalci programske 
opreme, nato pa smo se osre-
dinili tudi na izdelavo merilnih 
inštrumentov in s tem celostnih 
rešitev. V zadnjih letih smo veli-
ko vlagali tudi v našo prodajno 
mrežo po svetu.«

Pred skoraj dvanajstimi leti je 
Dewesoft začel z izdelovanjem 
programske opreme, šele pred 
dobrim letom ste se razširili na 
proizvodnjo merilnih naprav. 
Ste se pri tej zamisli (najprej 
‘software’, nato ‘hardware’) po 
kom zgledovali? Je bila takšna 
pot za podjetje lažja?

Jure Knez: »Videli smo, da 
nam podpora drugih merilnih 
inštrumentov prinaša določe-

ne omejitve in da samo razvoj 
lastnih celostnih rešitev prina-
ša enostavnost za uporabnike. 
Samo tako lahko programska 
oprema skupaj z merilnimi in-
štrumenti deluje odlično.«

Podjetje Dewesoft ima pro-
store v zgornjih Trbovljah, 
natančneje v Gabrskem, v pro-
storih nekdanje tovarne Peko. 
Čeprav bi vas z odprtimi roka-
mi sprejeli v vsaki drugi obči-
ni, ste se odločili, da ostanete v 
Trbovljah in Zasavju. Kako to?

Jure Knez: »Tu smo doma, 
tukaj smo zrasli. Pri našem delu 
ni tako pomembno, kje si, po-
membna je dobra povezava z 
medmrežjem, letališče nedaleč 

Dr. Jure Knez: 
»Tu smo doma, tukaj smo zrasli.«

25. oktobra je Dnevnik v prenovljeni ljubljanski operi podelil 
nazive gazela leta. Najvišjo nagrado, zlato gazelo, je po zmagi v 
Savinjsko-Zasavski regiji prejelo trboveljsko podjetje Dewesoft. 
29. decembra letos bodo praznovali 12. obletnico delovanja, na 
različnih področjih zaposlujejo okrog 30 strokovnjakov in mladih 
znanstvenikov. V lanskem poslovnem letu so imeli skoraj 4 mili-
jone evrov prihodkov in več kot 900 tisoč evrov čistega dobička. 
Dewesoft sta ustanovila Hrastničan Andrej Orožen, direktor pod-
jetja, in Trboveljčan dr. Jure Knez, direktor in vodja razvoja, ki 
nam bosta povedala več o občutkih ob prejeti nagradi, delovanju 
podjetja in načrtih za prihodnost.

 Intervju z Andrejem Orožnom in dr. Juretom Knezom 

 “Ponosni smo, da je večina zaposlenih 
 prav iz naše doline.” 
 Avtor: Aljaž Bastič 
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stran. Tako dejansko lahko de-
lamo kjer koli. Prodajna mreža 
je razdeljena na tretjine – pro-
dajamo v Ameriki, Evropi in v 
Aziji. Tako je v Evropi povsem 
primerno mesto za razvoj in pro-
izvodnjo izdelkov.«

Andrej Orožen: »Ponosni smo, 
da je večina zaposlenih prav iz 
naše doline, prihajajo tudi iz bli-
žnjih krajev okoli Zasavja, nekaj 
pa se jih pripelje celo iz ljubljan-
skega konca, kar pa seveda ni te-
žava, ker je zjutraj v smeri proti 
Trbovljam cesta neobremenjena.«

Zasavje je med regijami, ki 
jih finančna kriza vse bolj in 
bolj napada. Že po osamosvoji-
tvi so propadla številna nekdaj 
uspešna podjetja, počasno pro-
padanje preostalih pa se nada-
ljuje še danes. Rudnik se zapira, 
zmanjšuje se tudi število delov-
nih mest v Termoelektrarni Tr-
bovlje. Kaj je po vašem mnenju 
glavna težava regije in kako jo 
odpraviti?

Andrej Orožen: »Večina to-
varn, ki so delovale tu in danes 
ne poslujejo več, ni svojega po-
slovanja ustavila zato, ker so bile v 
Zasavju. Na to so vplivala številna 
druga merila. Daleč od tega, da 
bi to morali enotiti s tem, da smo 
pod Kumom, ob Savi. Ni razlog za 
propad v tem, da smo v Zasavju.«

Kaj je tisto, kar lahko da Za-
savju dodano vrednost? Samo 
takšna podjetja, kot je vaše, tudi 
ne morejo obstajati, ali pač.

Jure Knez: »Vsak mora pri 
sebi ugotoviti in se vprašati, kaj 
lahko naredi, da bo bolje. Mi se 
vsak dan trudimo, da bi v regijo 
in Slovenijo vnesli pozitivno raz-
mišljanje in spodbudo, a seveda 
nimamo rešitve, ki bi pomagala 
celotni regiji. Ljudje morajo sami 
pri sebi pomisliti, kako bi lahko 
uspešno delovali tudi na drugih 
področjih.«

Andrej Orožen: »Iz industrije, 
ki je bila v Zasavju, so se ohranila 
velika in posebna znanja. Pri ru-
dniku ni samo kopanje premoga, 
je tudi delo v protieksplozijskih 
razmerah. Strojna tovarna je ime-
la ogromno strojniškega znanja. 
Znanja v dolini ne manjka.«

Kakšne so po vašem napake 
povprečnega oz. manj uspešne-
ga slovenskega podjetja?

Jure Knez: »Mislim, da nima-
mo nekih hudih napak, nimamo 
pa neke zgodovine v kapitalizmu, 
v podjetništvu, ki bi dala izkušnje, 
kako ukrepati, kako nastopati na 
globalnem trgu in kako ustana-
vljati nova podjetja z novimi ide-
jami. Tega se moramo še naučiti, 
tukaj imamo še veliko dela.«

Negativno pa na prihodnost 
ne gledamo le v Zasavju, tem-
več po vsej Sloveniji. Čeprav 
imamo Slovenci številna med-
narodno uspešna podjetja, ki 
zaposlujejo kakovostne doma-
če strokovnjake, so medijsko 
še vedno bolj izpostavljene 
zgodbe o stečajih in propadih. 
V čigavem interesu?

Jure Knez: »Ne vem. Mislim, 
da v zadnjem času v interesu vse 
manj ljudi. Vidijo, da to ni kon-
struktivno. Na ta način zapade-
mo v neko apatičnost, občutek 
nemoči, ki pa ni resničen. To 
je daleč od resnice, tega se mo-
ramo zavedati. To je potrebno 
spremeniti, da bomo lahko na-
prej normalno delovali.«

Andrej Orožen: »Že vpra-
šanje je bilo malo nekorektno. 
Nekateri v Zasavju vidijo priho-
dnost negativno. V Dewesoftu 
se vsekakor potrudimo, da gle-
damo optimistično, da nimamo 
težav, temveč izzive, in da ne 
glede na to, kaj se trenutno do-
gaja, uspešno nadaljujemo pot 
naprej.«

Kljub vsem naštetim teža-
vam pa je Dewesoft izjemno 
uspešen. Čemu pripisujete 
uspehe?

Andrej Orožen: »Dewesoft je 
dobro in uspešno podjetje. Do-
bro zato, ker imamo dobro eki-
po, to sem ob tem dogodku že 
nekajkrat omenil, tisto, kar nas 
naredi uspešne, pa verjamem, 
da je vizija podjetja. Želel bi si, 
da bi imela tako jasne cilje za 
prihodnost, kot jih pri nas za-
črta Jure, tudi druga podjetja, 
saj verjamemo, da je ključno za 
uspeh, da se cilji usmerijo k že-
ljam strank.«
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Po kom ste se (ali se še ve-
dno) zgledujete? Kdo je vaš 
vzornik na področju podjetni-
štva in strokovne odličnosti? 
Ste morda že sami sebi vzor?

Andrej Orožen: (Smeh) »Ne, 
ne, tako domišljavi pa nismo. 
Na področju merilne tehnike 
zagotovo obstajajo podjetja, ki 
se z meritvami in merilno teh-
niko ukvarjajo že od petdesetih, 
šestdesetih let prejšnjega sto-
letja in so v svojem ogromnem 
razvoju prišli do inštrumentov, 
ki so izjemno vplivali na razvoj 
industrije in vsega na svetu. Da-
nes se lahko zgledujemo po teh 
gigantih, seveda pa si želimo, 
čeprav smo majhni, napredo-
vati do točke, ko bomo lahko 
konkurirali njim. Verjamem, 
da smo, kar se tiče tehnoloških 
rešitev, že na ali prek ravni mar-
sikaterih najboljših. Na podro-
čju samih dimenzij podjetja pa 
naša usmeritev ne teži k temu, 
da bi naredili kar največ dobička 
in imeli največje podjetje. Želi-
mo biti manjši in prepoznavni 
ter počasi zrasti do ‘občutnega 
igralca’ na globalnem področju 
merilne tehnike.«

Kako ohranjate motivacijo 
zaposlenih? To ob vseh dosež-
kih zagotovo ni težko.

Jure Knez: »Seveda je težko. 

(smeh) Motivacijo ohranjamo 
z nagrajevanjem po uspehu, 
končna motivacija je tudi, da 
zaposleni postanejo deležniki 
podjetja. Seveda pa je finanč-
ni uspeh ena stvar, veselje pri 
delu pa je tudi zelo pomemben 
motiv, tako da se ob razvijanju 
novih stvari poskušamo tudi za-
bavati.«

Andrej Orožen: »Ker smo 
v tej panogi, imamo možnost, 
da mladi strokovnjaki obiščejo 
najboljše laboratorije po vsem 
svetu, naj bo to v Mercedesu 
ali BMW-ju, da lahko obiščejo 
ameriško NASO, kar mlademu 
raziskovalcu mogoče pomeni 
tudi izpolnjevanje skritih želja 
iz otroštva, ob enem pa jim to 
daje tudi občutek, da tisto, kar 
naredijo na delovnem mestu, 
naslednji dan že uporabljajo 
najboljši po vsem svetu.«

Kljub vaši razširjenosti na 
svetovnih trgih, podružnico 
imate namreč v Avstriji, kmalu 
pa jo boste imeli tudi v Ame-
riki in Nemčiji, se še vedno 
širite. Katere države so za vas 
trenutno najbolj zanimive?

Andrej Orožen: »Podružnice 
imamo v Avstriji, Ameriki, Sin-
gapuru in v Indiji, trenutno smo 
tik pred podpisom za ustano-

vitev nemške. Dobili smo prva 
povpraševanja iz Brazilije, ki je 
trenutno zelo močna država v 
svetovnem gospodarstvu.«

Jure Knez: »Imamo pa dovolj 
dela tudi v državah, v katerih 
smo že prisotni. Prostora je še 
ogromno. Zadnje čase se širimo 
tudi v Rusijo, kjer se že kažejo 
prvi veliki uspehi. Počasi. Drža-
va po državo.«

Seveda ne moremo mimo 
sodelovanja s številnimi sve-
tovno znanimi podjetji, kot 
so Panasonic, Siemens, Nokia, 
Lufthansa, Boeing, Nasa, in 
praktično s celotno avtomobil-
sko industrijo. S kakšnimi ob-
čutki sedete v avto ali na letalo, 
ko veste, da je vsaj delno nare-
jen oz. preizkušen s pomočjo 
vaših izdelkov?

Jure Knez: »Dober občutek 
je, da pripomoremo k izboljša-
nju kakovosti potovanja, izbolj-
šanju kakovosti izdelkov in k 
varnosti. To je tisto, kar človeka 
žene naprej.«

Ena glavnih težav človeških 
meritev je nenatančnost. Pa ne 
aparatur, temveč nas samih. O 
kakšni natančnosti govorimo 
pri vaših izdelkih?

Andrej Orožen: »Natančnost 

meritev je danes merjena v vi-
soki, več kot 24-bitni ločljivosti. 
Natančnost je lahko izražena 
tudi v tem, da merimo izjemno 
majhne in komaj zaznavne si-
gnale. Kar odlikuje našo opre-
mo pa je to, da lahko z visoko 
natančnostjo in istim inštru-
mentom izmerimo zelo majhne 
signale, kot so nanovolti, in tako 
velike signale, kot so v prispo-
dobi visoke najvišje stolpnice na 
svetu.«

Kje bi še želeli videti upora-
bo vaših izdelkov? Je to medi-
cina ali kakšna druga veja?

Jure Knez: »V medicini se 
izdelki uporabljajo samo v iz-
jemnih primerih, pogoji za to 
so zelo strogi. Najprej želimo 
ugoditi željam avtomobilske in 
letalske industrije. Ne smemo 
si zadati prehitrih korakov, ker 
tako nobena stvar ni narejena 
do konca.«

Boste ostali zvesti merilni 
tehniki?

Jure Knez: »Seveda.«

Kako bo po vašem mnenju 
videti Zasavje leta 2030? Kje 
bo Dewesoft takrat?

Jure Knez: »Če bo vse po 
sreči, bomo leta 2030 še vedno 
tukaj z enako vnemo in preda-
nostjo delali to, kar delamo zdaj, 
a veliko bolje, kot to znamo da-
nes.«

Andrej Orožen:  »Naši strokovnjaki so dokazali, da lahko podjetje 
iz Trbovelj ponudi res kakovostne rešitve povsod po svetu.«
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Veliki novoletni  
turnir v košarki

V mesecu novembru se je 
začel že prvi krog Zasavske lige 
Felix, ki smo jo letos organizirali 
prvič. Na tekmovanju, ki bo po-
tekalo do marca, so bodo pome-
rile vse osnovne šole v Zasavju, 
kjer ŠD Felix izvaja svojo košar-
karsko šolo. Tako bo tekmovalo 
10 zasavskih osnovnih šol, vsaka 
šola pa se bo imela priložnost po-

Najstarejši karate 
turnir v Evropi bo  
v Trbovljah

V soboto, 15. decembra, bo 
v Trbovljah potekal že 40. med-
narodni karate turnir Trbovlje 
2012. Karate turnir v Trbovljah 
sodi med najmočnejše in naj-
številčnejše tovrstne turnirje v 
Evropi. Poleg uspešne organiza-
cijske formule ima tudi najdaljšo 
tradicijo evropskih karate tur-
nirjev. Na lanskem 39. medna-
rodnem turnirju je svoje znanje 

Planinsko društvo KUM Trbovlje obvešča vse planince, 
rekreativce in ljubitelje Kuma, da bo zaradi ukinitve pra-
zničnega dne (2. januar) od zdaj novoletni pohod na Kum 
organiziran vsako prvo soboto v januarju.
vabljeni na 31. novoletni pohod na Kum, ki bo v 
soboto, 5. januarja 2013.

Luka in Urban 
uspešna na 
Madžarskem

V univerzitetnem mestu Pecs 
na Madžarskem je med 22. in 
24. oktobrom 2012 potekalo 
svetovno prvenstvo v disci-
plinah ‘street dance showa’. V 
slovenski reprezentanci, ki je v 
treh tekmovalnih dneh zbra-
la 34 odličij, so sodelovali tudi 
trije Trboveljčani: Luka Mravlje, 
Lara Turšič in Urban Tratnik, 
plesalci plesne šole Maestro, ki 
so skupaj osvojili dve zlati, eno 
srebrno in eno bronasto meda-
ljo.

Svetovni prvak v kategori-
ji ‘street dance show, solo,’ pri 
mladincih je tako postal Luka 

Mravlje. Do naslova svetovne-
ga prvaka pa je v članski kate-
goriji v isti disciplini priplesal 
tudi Urban Tratnik. Na drugo 
stopničko sta stopili v kategori-
ji ‘street dance show’ pri parih 
med mladinkami Lara Turšič iz 
Trbovelj in Eva Vidmar z Izlak 
ter tako postali vice svetovni pr-
vakinji. Bronaste medalje pa so 
se razveselili mladinci v katego-
riji ‘street dance show formacij’, 
ki so združili moči s koprskimi 
plesalci Maestra in odplesali 
točko Modern art, s katero so na 
junijskem državnem prvenstvu 
osvojili 1. mesto. V tej formaciji 
sta plesala tudi Luka Mravlje in 
Lara Turšič.

Januša Mravlje

in moči v spretnostih karateja 
merilo prek 400 tekmovalk in 
tekmovalcev iz 62 karate klubov. 
Pomerili so se v katah, to je estet-
sko zloženih likih, in športnih 
borbah. Kot v preteklih nekaj 
letih je bil tudi ta turnir izredno 
pester, saj so se na njem pomerili 
tekmovalci iz kar enajstih držav. 

Prisrčno vas vabimo, da si le-
tos ogledate 40. mednarodni ka-
rate turnir Trbovlje 2012, ki bo v   
Športni dvorani Polaj. 

Bogdan Simerl

meriti z vsako – tako bo posame-
zna ekipa odigrala vsaj 9 tekem. 
Zakaj vsaj? Ker za najboljše štiri 
košarkarske šole na koncu sledi 
finalni turnir Zasavske lige Felix. 
Omeniti pa velja še našo novo 
maskoto, ki so jo vse igralke na 
krožkih že vzljubile – to je slon-
ček Felix, ki deklice spodbuja pri 
igranju košarke in bo na tekmah 
pridno navijal zanje. 

Športno društvo Felix

Veliki novoletni turnir v košarki je v letu 2011 
privabil veliko število mladih.

Luka in Urban svetovna prvaka v ‘street dance show’ plesih.

V prid vsestranskega 
zadovoljstva smo 
dne 19. 11. 2012 
ponovno za Vas odprli 
blagajno na sedežu 
podjetja Spekter.

NOVO!!!NOVO!!!

poslovanje z nepremičninami in tehnično svetovanje, d.o.o. 
Trg revolucije 7, Trbovlje, +386 (0)3 5633014
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ŠKL je doma tudi 
na Gimnaziji in 
ekonomski srednji 
šoli Trbovlje

Pred 18. leti smo se kot ena 
velikih šol pridružili projektu 
ŠKL. Prva leta smo uspešno so-
delovali v ženski in moški ko-
šarki. Mentor šolske ekipe Jani 
Pajk je skrbel, da je vse potekalo 
v najlepšem redu. Projekt ŠKL 
(Šolska košarkarska liga) so raz-
širili še na več panog (odbojka, 
mali nogomet za ženske in mo-
ške itn.).

Letos sodelujemo v malem 
nogometu, kjer fantje uspešno 
zastopajo barve naše šole. Na 
zadnji tekmi, kjer smo z rezul-

Zagorjani na kolenih, 
knapi tokrat boljši 

Ves teden je bil v znamenju 
priprav in pričakovanj na naj-
bolj pomembno tekmo za vse 
Zasavce, ki kakor koli spremljajo 
nogomet ali šport. Na Rudarju se 
je po dolgem času znova zbralo 
zelo veliko število gledalcev in 
navijačev, ki so glasno spodbuja-
li domačo ekipo. Pred tekmo so 
bili nesporni favoriti Zagorjani, 
ki so bili povsem prepričani v 
svojo zmago. Knapi so bili pred 
začetkom bolj zadržani, saj jim 
rezultati iz zadnjih tekem niso 
bili v podporo. Ves teden so pri-
dno in trdo trenirali ter se pri-
pravljali na derbi. Posebno po-
zornost so na treningih posvetili 
prekinitvam, kar se je pozneje iz-
kazalo za ključno. Ekipa Rudarja 
je povsem zasluženo zmagala, 
kar so po tekmi priznali tudi 
igralci iz Zagorja in svojim kole-
gom čestitali.

Ekipa Rudarja je bila od začet-
ka do konca srečanja boljša. Do-
mačini so delovali disciplinirano 
in samozavestno, presenečenj 
niso dopuščali. V 38. minuti je 
za navdušenje na Rudarju po-
skrbel Aleksandar Berič, ko je 
zadel z glavo in popeljal doma-
če v vodstvo. Do konca polčasa 
sta imeli obe ekipi še po nekaj 
priložnosti, vendar se rezultat 
ni spremenil. Drugi polčas so 
knapi začeli podobno kot v pr-
vega – z veliko mero discipline 

in samozavesti. Zagorjanom ni-
kakor ni šlo po načrtih, ki so si 
jih zastavili pred tekmo. Tako je 
bil v 63. minuti za knape uspešen 
Nebojša Karamarkovič, ki je do-
segel lep zadetek za 2 : 0. Ekipa 
Zagorja je bila povsem na dnu, 
domači navijači pa so ponoreli. 
Gostje so vse svoje sile usmerili 
v napad, saj so si želeli zadeti in 
morda obrniti rezultat v svojo 
korist. Trboveljčani so poskuša-
li predvsem iz protinapadov, od 
katerih je bil še najbolj nevaren 
prodor Jana Bergerja. V 87. mi-
nuti je Zagorjanom le uspelo za-
deti, vendar pa domači igralci do 

konca srečanja tokrat niso dovo-
lili niti enega presenečenja in so 
povsem zasluženo zmagali. Proti 
koncu tekme je bil izključen do-
mači trener Anton Hrovatič, ker 
je sodniku ugovarjal glede po-
daljšanja tekme. Sodnik je tek-
mo podaljšal za približno sedem, 
osem minut. Domača ekipa si za 
prikazano zasluži pohvale in če-
stitke.

Posebna zahvala gre vsem na-
vijačem, ki so tekmo spremljali s 
Kamnite tribune za res glasno in 
zelo pošteno spodbujanje. Ker se 
jih je zbralo približno 300, kar je 
za to raven tekmovanja zelo lepo 

število, si zares zaslužijo pohvalo. 
Zahvaljujemo se preostalim gle-
dalcem in vsem, ki so prispevali 
h končnemu uspehu Rudarja na 
tej tekmi, saj se jih je ob igrišču 
zbralo prek 1200. Tokrat nam 
je skupaj uspelo dobiti zasavski 
derbi.

Ekipo Rudarja do konca tega 
dela prvenstva čakata še dve tek-
mi, prva bo proti Biljam, ki še 
nimajo osvojene točke. Po do-
bljenem derbiju in dvigu samo-
zavesti bi lahko do konca tega 
dela prvenstva zabeležili še ka-
kšno zmago.

Tomaž Radič

tatom 7 : 1 slavili proti ekipi iz 
Celja, sta nas obiskali tudi pod-
županja Jasna Gabrič in ravna-
teljica Jelena Keršnik. To nam 
veliko pomeni, saj brez finanč-
ne pomoči in moralne podpore 
vodstva šole in Občine Trbovlje 
ne bi mogli krmariti tako, kot 
nam uspeva.

Aktiv športne vzgoje  
GESŠ Trbovlje

ŠKL je doma tudi na 
Gimnaziji in ekonomski 
srednji šoli Trbovlje.

Knapi so bili tokrat boljši.
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Šport je zdrav!?
Večkrat sem že slišal in pre-

pričan sem, da ste tudi vi: »Ja, ja, 
šport je zdrav.« To je kot neka-
kšen aksiom, nepreverjeno, in vsi 
verjamemo, da je tako. Pa je res?

Za otroke do sedmega leta sta-
rosti prav gotovo ni, ker je vsak 
šport enostranski. Neke sposob-
nosti pretirano razvija, druge pa 
zanemarja. Smo že v težavah. 
Začeli smo razvijati sposobnega 
»invalida«. Otroci te starosti po-
trebujejo vse oblike gibanja, ki 
pripomorejo k njihovemu vse-
stranskem razvoju, razvoju vseh 
sposobnost v enaki meri oz. meri, 
ki jo omogoča njihova biološka 
ura. Potrebujejo raznoliko giba-
nje najmanj uro na dan. Če se v 
tem obdobju že ukvarjajo s speci-
alno športno panogo, so kratko-
ročno v prednosti pred vrstniki, 
posledice napačne odločitve pa se 
bodo pokazale pozneje pri zdrav-
ju (poškodbe), sposobnostih in 
ne nazadnje pri rezultatu. Tu gre 
za odločitve staršev, ki hočejo 
»svojega svetovnega prvaka« čim 
prej vključiti v tekmovalni šport. 
Tudi trenerji se znajdejo v teža-
vah, kako staršem pojasniti, da 
je še prezgodaj, obenem pa si že-
lijo otrok v klub ob pravem času. 
Kdaj pa je pravi čas?

Nekje med sedmim in desetim 
letom, odvisno od športa, spola, 
biološke zrelosti in posameznika. 

Vsak ima svoj pravi čas za zače-
tek. Prav bi bilo, da bi v klubih in 
društvih skrbeli ne samo za ra-
zvoj sposobnost, ki so potrebne 
v določenem športu, temveč tudi 
drugih, splošnih sposobnosti. 
Kljub vsemu gre le za otroke in 
mladostnike, ne pa za že formi-
rane športnike. Za to se najde čas 
v prehodnem in pripravljalnem 
obdobju, pravzaprav se v vsakem 
treningu lahko najde nekaj časa 
za to. Že smo pri treningu, nato 
na tekmovanjih – šport postane 
resen. Škoda, da v društvih in 
klubih zavračamo mlade, ki ima-
jo samo radi šport, ne želijo pa 
tekmovati. Morda tu izgubljamo 
veliko število športnih navdušen-
cev, ki bi sicer ves čas vztrajali in 
bi bili pozneje lahko v pomoč kot 
organizatorji, sodniki ali trenerji. 
Ni zagotovila, da bo odličen špor-
tnik lahko tudi odličen trener, ti se 
dostikrat najdejo tudi med slab-
šimi športniki. V športu mladih 
vidim še eno hudo pomanjklji-
vost, ki ni zdrava. V vsem se enači 
s športom odraslih, v treningu, 
pomembnosti zmage, pravilih 
igre in še v čem. Pravila so nekaj 
dogovorjenega in nato napisane-
ga, samo sojenje pa je odvisno od 
sodniških meril. Ti bi morali biti 
pri mladih športnikih strogi, ne bi 
smeli dopuščati grobe in nevarne 
igre. Menda to ni tako težko sto-
riti za mlade športnike.

Če bi dobro poskrbeli zanje, 
bi imeli veliko manj težav s po-
škodbami pri odraslih, vrhun-
ski šport pa je poglavje zase. Ti 
namreč hodijo po konici rezila, 
vedno so na meji med zdravim 
in nezdravim, brez poškodbe ali 
s poškodbami. Seveda morajo 
tvegati in iti do roba, če hočejo 
doseči vrhunskost. Ponavadi za 
njihov dosežek niso dovolj oni 
sami in njihov trener, pametni se 
odločajo tudi za pomoč drugih 
strokovnjakov.

Kaj pa vsi drugi, rekreativci, 
nekdanji športniki in nešportniki, 
mladi, srednjih let in stari? Tisti, 
ki smo starejši, ne potrebujemo 
statistike, da bi dokazali, da se je 
število rekreativcev močno po-
večalo. Ogromno ljudi vseh sta-
rosti in profilov teče, plava, kole-
sari ali pa se na kakšen drugačen 
način ukvarja s športom. V zave-
sti ljudi je prišlo do ogromnega 
premika na bolje in že nekaj časa 
ni več čudno, če to počnejo v ur-
banem okolju. Vprašanje pa je, če 
‘športajo’ zdravo, na pravi način. 
Nekaj primerov: nikoli se niso 
ukvarjali s športom, potem pa 
začnejo pri štiridesetih in jih tako 
prevzame, da zaidejo v pretirava-
nje. Ali pa: nekdanji športniki, ki 
so bili 10 let neaktivni, začnejo 
takoj na polno, ker so bili tako 
navajeni, toda pozabljajo, da je 
vmes preteklo nekaj časa. Razna 

rekreativna tekmovanja nekateri 
vzamejo preveč tekmovalno in 
premalo prisluhnejo svojemu te-
lesu. Najbolj zgrožen pa sem, ka-
dar vidim koga z očitno preveli-
ko telesno maso, ki vztrajno teče 
ali kolesari, po možnosti v hrib 
in še v hudi vročini. Takšnemu bi 
svetoval, naj se najprej posvetuje 
z zdravnikom, predvsem pa, da 
naj najprej spremeni prehranje-
valne navade. Šport na ta način 
zagotovo ni zdrav. Vsak, ki začne 
z aktivnostjo, bi se moral izobra-
ziti, kaj prebrati, vprašati, se po-
govoriti s prijatelji ali strokovnja-
ki. Le s tako se lahko izognemo 
tveganju za zdravje, poškodbe in 
nenazadnje tudi za življenje, ki 
ga šport prinaša.

Seveda ni tako slabo, ampak 
želim samo pokazati na morebi-
tne nevarnosti športa, o katerih 
lahko razmišljamo in se jim izo-
gnemo. Tudi v Trbovljah obstaja-
jo primeri dobre prakse na vseh 
nivojih: akcija Zavoda za šport 
Spoznajmo se s športom, Športni 
raj in nekateri klubi delajo dobro 
z najmlajšimi in pozneje z mla-
dostniki. Poznam rekreativce, ki 
se zanimajo in spoznajo na šport. 
Danes do pravih informacij ni 
več težko priti, znanje in spozna-
nja o športu napredujejo. Treba se 
je samo pozanimati. Na tak način 
pa je šport zagotovo zdrav.

Ervin Mlakar

Kar 36 medalj za 
trboveljske karateiste

Čeprav so poletne počitnice 
čas za počitek in nabiranje novih 
moči, trboveljski karateisti niso 
počivali. Že takoj na začetku 
avgusta so začeli z rednimi tre-
ningi, septembra pa so opravili 
nekaj zelo odmevnih prikazov 
karateja po zasavskih osnovnih 
šolah. Še posebno pa so bili nav-
dušeni udeleženci prvega Želod-
kovega festivala, ki so ga pripra-
vili starši mladih družin lansko 
leto ustanovljenega društva Že-
lodki, katerih glavna dejavnost 
je aktivno preživljanje prostega 
časa mladih družin. Trboveljski 
karateisti so pogumno nastopili 
pred številno publiko, saj jih je 
pred Športno dvorano Dolanka 

na Dolu pri Hrastniku občudo-
valo več kot 2.000 tisoč malih 
otrok in njihovih staršev.

Od začetka septembra so tr-
boveljski tekmovalci nastopili 
na devetih tekmovanjih zunaj 
Trbovelj, od tega na treh med-
narodnih turnirjih v Sloveniji 
ter na mednarodnih turnirjih 
na Hrvaškem, v Italiji, Bosni in 
Hercegovini ter v Črni Gori. Po 
tradiciji so dosegali lepe uspehe 
in osvojili kar 36 medalj, od tega 
šest zlatih. Tea Lopan bo prva 
trboveljska karateistka v več kot 
štiridesetletni zgodovini karateja 
v Trbovljah, ki bo konec meseca 
novembra nastopila na članskem 
svetovnem prvenstvu v Parizu v 
Franciji. 

Bogdan Simerl

Karateisti so se predstavili tudi na 
Želodkovem festivalu v Hrastniku.
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Na sončni strani dimnika

Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spominjamo preteklosti in 
pričakujemo prihodnost. Ta bo za Termoelektrarno Trbovlje še 
kako pomembna. 

Bliža se čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu seli iz srca v 
srce. Naj se vsem uresničijo sanje, udejanjijo želje in izpolnijo 
pričakovanja.

Srečno 2013   
Vam želi Termoelektrarna Trbovlje!
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Morda se zdi samo meni, ven-
dar imam občutek, da je bilo leto 
2012 res turbulentno in da smo 
prišli do zadnjega meseca v letu v 
utripu sekunde. In spet je tu de-
cember; mesec obdarovanj, širje-
nja lepih želja, družinske sreče ter 
nestrpnega pričakovanja božiča in 
novega leta. Žal pa je pod to ‘fa-
sado’ veselja in dobrih želja vedno 
skrita tudi neka druga resničnost, 
ki pa jo pod težo veselih praznikov 
skoraj vedno pozabljamo. Iz leta v 
leto vse več ljudi izgublja razloge 
za veselje in praznovanje, nekoč 
‘trdne fasade’ raztegnjenih nasme-
hov pa se vztrajno rušijo. Tokrat 
vas ne bom utrujal s politiko in z 
globalnimi problemi, ampak bolj s 
stiskami, z duševnimi stiskami, ki 
se nahajajo pred našim domačim 
pragom.  

 V sicer praznično obarvanem 
decembru pri mnogih ljudeh na 
dan privrejo neprijetno občutki 
žalosti in globoke depresije. Mi-
slim, da ne bom pretiraval, če re-
čem, da je teh ljudi vsak dan več. 
Še bolj žalostno pa je to neprije-
tno dejstvo, da si mnogi niti ne 
želijo/ne upajo priznati. O samih 
vzrokih za nastanek težav na tem 
mestu ne bi govoril, saj jih je eno-
stavno preveč; izguba službe ali 
tebi zelo ljube osebe, boleče ločitve, 
naveličanost nad življenjem, po-
manjkanje perspektive itn. Rad bi 
vam le povedal, da ti občutki niso 

prav nič novega, še posebej ne za 
današnje čase, ko te lahko že ob 
gledanju televizijskega dnevnika 
zagrabi želja po samomoru. Žal 
pa še vedno živimo v družbi, ki v 
ospredje postavlja umetne nasme-
ške, enačenje sreče z ‘ekskurzijami’ 
po trgovinskih centrih in kjer se 
z besedo depresija označuje tiste 
ljudi, ki spadajo na zaprti oddelek 
psihiatrične bolnišnice. Duševne 
krize so težje obvladljive bolezni, 
ki jih je moč odpraviti zgolj z ra-
zumevanjem s strani prijateljev, 
znancev in strokovnih delavcev. 
Splošno nezadovoljstvo nad la-
stnim življenjem in svetom, v ka-
terem živiš, samomorilska nagnje-
nja in samopoškodovanja v prvi 
vrsti niso nekaj, kar moramo takoj 
obsojati, ampak razumeti in člove-
ku v stiski tudi pomagati. Seveda 
pa je najpomembnejše to, da si 
sam človek prizna, da ima težave, 
kar pa je dandanes težko, saj je ta 
večkrat deležen obsojanja in nera-
zumevanja s strani ljudi, ki jih po-
zna in bi jim moral zaupati. Zame 
osebno je človek, ki si prizna, da 
ima težave, vreden občudovanja, 
ne pa splošnega zgražanja. 

Vse napisano ni zgolj ‘produkt’ 
moje domišljije, ampak izhajam iz 
lastnih izkušenj. Pred leti sem tudi 
sam bolehal za hudo depresijo in 
stopal po poti človeka v zanikanju, 
da ima težave. Na začetku sem de-
lal to napako, da sem vse neprije-

tne spomine potlačil vase in z njimi 
nikoli v resnici poravnal računov. 
Med te spomine spadajo tudi oče-
tova in dedkova smrt v obdobju 
enega meseca, zaradi katerih sem 
bil pri svojih sedemnajstih letih 
prisiljen odrasti dosti prezgodaj in 
spoznati krutost življenja. Takrat 
sem trenutke žalovanja zadušil s 
tem, da sem se zakopal v delo za 
šolo in podobna zgodba se je na-
daljevala tudi na fakulteti, ko me 
je depresija že pošteno načenjala. 
Drugače povedano, ravnal sem 
se po pogostem načelu, da fizično 
delo pozdravi še tako hudo bole-
čino. Temu seveda ni bilo tako. 
Vse življenje je bilo tako samo eno 
samo delo in čisto nič drugega. 
Zato so bili tisti redki, ki sem jim 
priznal svoje težave, presenečeni, 
da me je zadela depresija, saj sem 
bil precej vesten in priden študent. 
Nihče se ni zavedal, da so bili moji 
uspehi zgolj ‘fasada’ za lastno ču-
stveno praznino ter sovraštvo do 
življenja in sveta, v katerem živim. 
Šele ko sem resnično pristal na 
dnu, sem ugotovil, da imam teža-
ve, ki jih moram rešiti. Poiskal sem 
strokovno pomoč, ki mi je služila 
zgolj za oporo pri premagovanju 
ovir (predvsem v smislu odkritega 
pogovora o težavah), in od takrat 
naprej je šlo življenje počasi nav-
zgor. Z majhnimi koraki sem spre-
minjal lasten svet, spremenil sem 
odnos do sebe in ljudi, s pomočjo 
družine in redkih prijateljev sem 
začutil ponovno sprejetost in ugo-
tovil, da ima moje življenje na tem 
planetu vendarle nek smisel. Sledi 
mojih preteklih kriz se čutijo še da-
nes in se jih verjetno ne bom nikoli 
uspel popolnoma znebiti, vendar je 
pomembno le to, da znam zdaj ne-
prijetne občutke obvladati in jim 
ne prepustim nadzora nad svojim 
življenjem. 

Zatorej, odprite oči in ušesa, ‘po-
rušimo fasade’ lastnih nasmeškov 
in postanimo drug do drugega bolj 
razumevajoči, saj je v času, ko se 
utapljamo v političnih in ideoloških 
spopadih za oblast, človeška topli-
na še toliko bolj pomembna. V letu 
2013 vam želim veliko psihičnega 
zdravja.

Vid Šteh

Tradicionalni sprevod  
dedka Mraza
V petek, 28. decembra ob 17. uri.
Sprevod se začne v mestnem parku in konča pred 
MCT-jem v pravljični deželi.

 ª palčki 
 ª dedek Mraz
 ª pravljica za najmlajše
 ª zabava

Vabijo Vas Občina Trbovlje, DPM, MCT, DDT, Klub B.

KOLUMNA

Sledi preteklih kriz se čutijo še danes
KOLOFON

Časopis Sr(e)čno Trbovlje 
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bo izšla konec januarja. 

Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v 
razvid medijev, ki ga vodi Mini-
strstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport RS pod 
zaporedno številko 1731. 

Uredništvo si pridružuje pravico 
do urejanja prispevkov. Vsebina 
prispevkov odraža mnenje av-
torjev. Zaradi prostorske ome-
jenosti so nekateri prispevki ob-
javljeni v spletni različici www.
srčnotrbovlje.si. 

Vse pravice pridržane. Noben 
del tega časopisa ne sme biti 
reproduciran, shranjen ali pre-
pisan v kateri koli obliki oziroma 
na kateri koli način – elektron-
sko, mehansko, s fotokopira-
njem ali kako drugače – brez 
predhodnega pisnega dovolje-
nja celotne ekipe.  

Avtor fotografije na naslovnici 
je Robert Ahlin. Preostale foto-
grafije so iz arhivov trboveljskih 
društev, zavodov in občine.


