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dokumentacijo, temu pa sledi 
izvedba. V teh dneh pripravljamo 
manjšo reorganizacijo znotraj 
občinske uprave, veliko časa in 
energije smo namenili reševanju 
položaja v TET, prav tako pripravi 
rebalansa 2014 in proračuna za 
leto 2015. Ker je Slovenija šele 
pred kratkim uspela v Bruselj 
poslati  operativni načrt za 
obdobje 2014–2020, upamo, da 
bodo razpisi za evropska sredstva 
na voljo vsaj proti koncu leta 
2015. Mogoče projekte, ki bi jih 
prijavili nanje, bomo pripravljali v 
prvi polovici leta 2015. O tem več 
v  p r i h o d n j e  o b  d r u g a č n i 
priložnosti, kot je ta. Veseli me, 
da Občina Trbovlje uspešno 
končuje leto 2014, saj je njena 
zadolženost na prebivalca pod 
slovenskim povprečjem, pri 
črpanju evropskih sredstev smo 
bili v obdobju 2007–2013 uspešni, 
kar potrjujejo tudi objektivni 
i z r a č u n i  i n  p r i m e r j a v a  s 
sosednjima občinama. Dovolite 
mi, da vam ob koncu starega leta 
in na začetku novega v imenu 
sodelavcev ter svojem imenu 
zaže l im vse  dobro ,  ve l i ko 
medsebojnega razumevanja, 
uspeha na poteh, po katerih boste 
hodili v letu 2015, in družinske 
sreče. Uspešne zgodbe pišejo 
ljudje, ki vedo, da uspeh ni 
odvisen samo od njih, temveč od 
sodelovanja mnogih. Naj nas ta 
misel popelje v prihodnje leto. 
Srečno 2015! 

Županja
Jasna Gabrič, mag.

Spoštovani Trboveljčani, 
cenjene Trboveljčanke!

  V čast in veselje mi je, da vas 
lahko tokrat prvič nagovorim kot 
županja Občine Trbovlje. Vaše 
izkazano zaupanje me zavezuje k 
temu, da bom skupaj z ekipo 
stremela k uresničevanju ciljev, ki 
smo si jih zadali, in postavljanju 
izzivov, ki nas bodo gnali naprej. 
Zavedam se odgovornosti, ki jo 
nosim, še posebej v teh težkih 
časih, ki ne prizanašajo nikomur. A 
kljub temu verjamem, da so 
premiki na bolje mogoči, če vanje 
verjamemo, si zanje prizadevamo 
in znamo stopiti skupaj. Vem, da 
nekateri  vel ike spremembe 
pričakujejo že v prvih tednih, a za 
vsak kakovosten projekt je 
najprej potrebno imeti sposobno 
in vestno ekipo, nato pripravljeno 

Spremenjene uradne ure 
občinske uprave 

  Skladno s Pravilnikom o 
delovnem času v Občinski upravi 
Občine Trbovlje in Sklepom o 
poslovnem času in uradnih urah, 
ki je začel veljati 17. novembra 
2014, obveščamo občane, da so 
uradne ure Občinske uprave 
Občine Trbovlje:

v ponedeljek in torek od 
8. do 11. ure in od 12. do 
15. ure, 

v sredo od 8. do 11. ure 
in od 12. do 17. ure ter 

v petek od 8. do 13. ure.

V četrtek ni uradnih ur. 

Obvestilo
  
  Spoštovane občanke in občane obveščamo, da bodo za nujne zadeve 
zaposleni v Občinski upravi Občine Trbovlje dosegljivi od ponedeljka, 
29. decembra 2014, do vključno petka, 2. 1. 2015, razen četrtka, 1. 
januarja, v času uradnih ur. 

Uradne ure za občane pri 
županji

  Imate vprašanja, pobude, 
težave, o katerih bi se radi 
pogovorili z županjo? Uradne 
ure za občane bodo od januarja 
naprej vsako prvo in tretjo sredo 
v mesecu od 8. do 17. ure. Da na 
razgovor z županjo ne boste 
predolgo čakali, vas vljudno 
prosimo, da se vnaprej po 
telefonu najavite v tajništvu. 
Pokličite na telefonsko številko 
03 56 34 730 ali stopite v stik z 
nami prek elektronske pošte 
tajnistvo@trbovlje.si. V kolikor 
bo zanimanja veliko, bomo 
uradne ure razširili še na 
dodaten dan. Skupaj z vami 
že l imo  u spe šno  re ševa t i 
morebitne težave, radi bi 
prisluhnili vašim pobudam in 
poskrbeli za prijetno bivanje v 
naši dolini. 

Tajništvo občine

Uradne ure za občane pri 
županji bodo 7. in 21. januarja 
ter 4. in 18. februarja 2015.

21. junij 2014 BISERNA POROKA
Verena in Jožef ČEŠNOVAR 

27. september 2014 ZLATA POROKA
Kristina in Ciril SOTLAR

Čestitamo!
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KS Čeče

Franjo Bizjak – predsednik
Rudi Špec – podpredsednik
Danica Kozjek
Marta Kralj
Matej Kuhar
Dušan Senčar
Iris Fabijan

KS Frica Keršiča

Rudi Tomše – predsednik
Robert Vodušek – podpredsednik
Majda Skrinjar
Polona Novak
Mirjana Dolinar
Jožefa Kukovič
Miroslav Čančer

KS Center

Alenka Forte – predsednica
Blaž Klopčič – podpredsednik
Marjana Eberlinc
Mateja Božič
Anton Zupančič
Borut Dolanc
Marjan Hacin

KS Alojza Hohkrauta

Franc Zidar – predsednik
Miran Zmrzlak – podpredsednik
Slavi Sovre
Eva Prnaver
Nika Jurše
Andrijana Kovačevič
Ramiz Džanković

KS Zasavje

Mojca Turnšek – predsednica
Ljudmila Prošt – podpredsednica
Jožef Zupan
  Urška Cilenšek
Vida Vozel

Člani svetov krajevnih skupnosti

  Občani se lahko v zvezi s 
krajevnimi skupnostmi Alojza 
Hohkrauta, Čeče, Center, Frica 
Keršiča in Zasavje obrnejo na 
Anko Sotlar, koordinatorko za 
krajevne skupnosti na Občini 
Trbovlje, tel. 03 56 27 969, e-
naslov: anka.sotlar@trbovlje.si. 

  Občani se lahko v zvezi s 
k r a j e v n i m i  s k u p n o s t m i 
Dobovec, Franca Fakina, Franca 
Salamona, Ivana Kešeta in Klek 
obrnejo na Sando Hribar, 
koordinatorko za krajevne 
skupnosti na Občini Trbovlje, 
tel. 03 56 25 269, e-naslov: 
sanda.hribar@trbovlje.si.  

KS Franca Salamona

Tatjana Pirnat – predsednica
Nevenka Hribar– podpredsednica

Boštjan Petek
Aleš Zakonjšek

Igor Jager
Jože Skušek

Iztok Hribovšek

KS Klek

Mateja Bivic – predsednica
Luka Sladič – podpredsednik

Uroš Kmetič
Dušan Tekavc
Ervin Planinc

Jernej Grobljar
Andrej Izlakar ml.

Nataša Rajšek
Marinka Pavelšek

KS Franca Fakina

Sebastjan Ledinek – predsednik
Stanislava Kink – podpredsednica

Tatjana Jevševar
Mitja Hacin

Milan Žnidaršič
Pavel Hacin

Joža Hribšek

KS Ivana Kešeta

Borut Potisek – predsednik
Simona Vrbnjak – podpredsednica

Nejc Pajk
Mitja Vozel
Sara Sotlar

Maja Krajnik
Milan Ocvirk

KS Dobovec

Marjan Jamšek – predsednik
Branko Jamšek – podpredsednik

Ladislav Hvala
mag. Jože Dolanc

Kristina Jelen
Mojca Ravnikar Kukar

Metoda Judež
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Občina Trbovlje omogoča 
obvezno prakso dijakom
  V Občini Trbovlje v letu 2014 v okviru 
proračunskih možnosti omogočamo 
dijakom opravljanje obvezne prakse. 
Sodelujemo s Srednjo tehniško in poklicno 
šolo Trbovlje, z Gimnazijo in ekonomsko 
šolo Trbovlje, s Centrom za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik ter 
Sredn jo  g r adbeno ,  g eode t sko  in 
okoljevarstveno šolo Ljubljana. Tako smo 
omogočili usposabljanje šestim dijakom. 
Trenutno še šest drugih dijakov sodeluje v 
e v r o p s k e m  p r o j e k t u  R E A C H  – 
zmanjševanje rabe energije v energetsko 
revnih gospodinjstvih.

Jolanda Plevnik

Občina Trbovlje sodeluje v 
evropskem projektu
Zmanjšajte svoje stroške za energijo s 
projektom REACH
  Obstaja velika verjetnost, da se tudi vi 
ukvarjate s problemom vedno višjih 
računov za ogrevanje, elektriko in vodo v 
vašem domu. Stroški iz leta v leto rastejo, 
zaradi podražitev in tudi zaradi večje 
porabe, ter postajajo vedno večji problem 
za mnoge med nami. Pogosto se ne 
zavedamo naše dejanske porabe energije, 
ali smo varčni ali potratni, katera naprava 
porabi največ električne energije, ali nam 
okna zadovoljivo tesnijo in kakšni so 
enostavni ukrepi za izboljšanje stanja. Prav 
tako se pogosto ne zavedamo, da lahko 
svoje račune tudi znižamo. Za iskanje 
rešitev preprosto nimamo časa ali pa ne 
vemo, kje dobiti zanesljive in uporabne 
informacije. V društvu Focus smo zato 
letos začeli z izvajanjem evropskega 
projekta REACH, katerega osnovni cilj je, 
da pomaga zmanjšati rabo energije v 
gospodinjstvih, ki to najbolj potrebujejo. 

  V sklopu projekta smo oktobra že 
izobrazili prvih 16 dijakov STPŠ Trbovlje, 
ki bodo svojo prakso pod mentorstvom 
izvajali kot energetski svetovalci na domu. 

  Projekt REACH se izvaja v 
Zasavski in Pomurski regiji, pri 
projektu pa aktivno sodelujejo 
Občina Trbovlje, Center za 
socialno delo Trbovlje in Srednja 
tehniška in pokl icna šola 
Trbovlje. 

Dijaki  so  se  pr i  pr v ih  obi sk ih  v 
gospodinjstvih že izkazali kot odgovorni in 
vestni, obenem pa imajo pri izvajanju 
svetovanja možnost pokazati svoje 
strokovno znanje, ki so ga pridobili v šoli.
  Prvi obisk gospodinjstva je namenjen 
analizi stanja ter pregledu porabe 
električne energije, toplote in vode. Na 
podlagi dobljenih podatkov svetovalci 
nato izračunajo, kje v gospodinjstvu se 
lahko najučinkovitejše privarčuje energija, 
čemur sledi priprava sklopa priporočil. 
Priporočila ter nasveti za zmanjšanje rabe 
energije in vode so gospodinjstvu 
predstavljeni ob drugem obisku, ko 
svetovalci gospodinjstvu predajo tudi 
naprave za varčevanje z energijo in vodo 
(varčne sijalke, tesnila za okna in vrata, 
varčevalni nastavki za pipe in tuš ipd.). Pri 
tem je pomembno, da je izbira naprav 
prilagojena različnim gospodinjstvom, 
njihov učinek pa je mogoče zlahka meriti v 
privarčevanih evrih in kWh. 

Tomislav Tkalec, 
Focus, društvo za sonaraven razvoj

  Celotna storitev, skupaj z 
napravami, je za gospodinjstvo 
brezplačna.
  Brezplačno energetsko 
s v e t o v a n j e  n a  d o m u  j e 
namenjeno omejenemu številu 
gospodinjstev v občini Trbovlje, 
ki prejemajo socialno pomoč. 
Dijaki – energetski svetovalci 
bodo gospodinjstvo obiskali po 
predhodnem dogovoru. Velja si 
zapomniti, da je najcenejša 
t i s t a  ene r g i j a ,  k i  j e  ne 
porabimo.
  P r i j a v e  z b i r a m o  n a 
info@focus.si, 01/515 40 80; 
Focus, društvo za sonaraven 
razvoj, Trubarjeva 50, 1000 
Ljubljana; ali na CSD Trbovlje.
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  Splošna bolnišnica Trbovlje (SBT) je v 
novembru v sklopu izvedbe gradbenih del 
intervencijskega oddelka in prometne 
ureditve začela tudi z izvajanjem del 
zunanje ureditve svoje okolice. V sklopu 
predvidene ureditve se je vodstvo SBT 
odločilo, da bodo povsem na novo uredili 
območje pred glavnim vhodom v njihove 
prostore, in sicer so odstranili vso 
vegetacijo, odvečne količine zemljine, 
dotrajane betonske zidove in tlakovane 
polkrožne dostope – dovoze do glavnega 
vhoda. Predvidena dela bodo res močno 
vplivala na zunanji videz glavnega vhoda v 
splošno bolnišnico, saj bodo sanirali in 
dogradili še ploščadi pred vhodom v SBT, 
izvedena bo nova ureditev dostopov – 
dovozov v tlakovani izvedbi, izgradnja 
temelja in podstavka s predvideno 
prestavitvijo kipa "Mati z otrokom", 
opravljena bodo predvidena teracerska 
dela. Povsem na novo bo urejena brežina 
na delu med obstoječim hodnikom za 
pešce in pročeljem glavnega vhoda v SBT 
in, kar je občane zelo skrbelo, izvedena bo 
tudi nova zasaditev. 

Dušan Strašek

  S k u p n a  p r e d r a č u n s k a 
vrednost predvidenih del pred 
SBT je 57.000 evrov, od tega je 
delež Občine Trbovlje 30.000 
e v r o v  ( z a r a d i  o d v z e m a 
zemljišča v lasti Ministrstva za 
zdravje za potrebe ureditve 
parkirišč ob novo rekonstruirani 
trasi mestne ceste na odseku 
ZDT–TVD Partizan).

Beseda arhitekta
Park pred vhodom starega dela 
bolnišnice
  Parku želimo z novo ureditvijo vrniti 
funkcijo, ki jo je imel ob izgradnji 
bolnišnice. Osna postavitev glede na sam 
ob j ek t  ima  š e  dane s  pomembno 
oblikovalsko noto, odvzeta pa mu je bila 
monumentalna vloga glavnega dostopa s 
stopniščem v osi kompozicije. Nasad 
visokih smrek je vhod in historično fasado 
povsem zastrl. Istočasno pa bolnikom 

  Splošna bolnišnica Trbovlje 
leta 1925.

Ureditev okolice Splošne bolnišnice Trbovlje

odvzel pogled na mesto in ulico ter jih 
povsem odrezal od dogajanj. Ker gre za 
zimzeleno drevje, je fasada vse dni v letu 
zasenčena, kar za materiale ni dobro. 
Smreke s svojim koreninskim sestavom že 
ogrožajo kabelske razvode in vodovodne 
cevi, vgrajene v ta del območja. Velikost in 
starost smrek bi bila lahko nevarna tudi za 
sámo okolico z dostopom do objekta, zato 
je bilo potrebno nasad smrek odstraniti. 
Nova ureditev v celoti ohranja polkrožno 
obliko z obema dovozoma. Smreke bomo 
nadomest i l i  z  novo zasadi tv i jo  z 
drevorednim drevjem (Chanticleer pear, 8 
sadik). To drevje je listopadno, krošnja je 
stožčaste oblike. Drevo menja podobo 
skozi vse letne čase. Je cvetoče, v jeseni se 
razvijejo majhni jagodičasti plodovi. V 
poletnem času bo fasada senčena, v 
zimskem pa osončena. Parter zelenice bo v 
celoti intenzivno ozelenjen s cvetočimi 
trajnicami. Le-te so izbrane tako, da cvetijo 
od pomladi do jeseni.
  Na zgornjem delu brežine bo v osi 
vhoda postavljen kip Kalinove plastike 
Mati z otrokom. Nova kompozicija osne 
postavitve se bo povsem približala prvotni 
zasnovi. Za novo postavitev plastike je bilo 
pridobljeno soglasje pristojnega zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dediščine iz 
Celja.

Jurij Kolenc, univ. dipl. inž. arh.
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Odprtje OŠ Trbovlje
  Avgusta 2013 je bila v prostorih 
Občine Trbovlje podpisana pogodba za 
izvedbo rekonstrukcije in energetske 
sanacije Osnovne šole Trbovlje med 
na ročn ikom Obč ino  Trbov l j e  i n 
izvajalcem Kolektor Koling, d. o. o. V 
sklopu investicije smo sanirali celoten 
objekt osnovne šole, izvedli novo fasado na 
objektu šole in telovadnice, zamenjali 
vhodna ter notranja vrata in okna, na novo 
uredili elektro- ter strojne instalacije, 
prenovili instalacije v centralni kuhinji, v 
delu objekta uredili prisilno prezračevanje, 
izolirali streho šole in telovadnice ter 
prenovili oziroma toplotno izolirali tla. 
Povsem na novo smo uredili telovadnico in 
nabavili novo opremo zanjo. 

  Celotna investicija je vredna 
3 milijone evrov. Operacijo 
delno financira Evropska unija, 
K o h e z i j s k i  s k l a d ,  i z 
Operativnega programa razvoja 
o k o l j s k e  i n  p r o m e t n e 
infrastrukture za obdobje 2007-
2013. Prejeli smo tudi pozitiven 
sklep o sofinanciranju OŠ 
Trbovlje s strani Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor, gre za 
kohezijska sredstva v višini 
166.000 evrov ter sredstva Eko 
sklada v višini 931.000 evrov.

  Tukaj lahko odgovorimo na očitke 
nekaterih, da dela naj ne bi bila 
opravljena kakovostno in da naj bi se 
pojavljale napake, ki jih bo občina 
morala plačevati še v prihodnje: 
»Izpolnili smo enega izmed glavnih ciljev, 
da je bila investicija končana do začetka 
šolskega leta 2014/2015. Glede na obseg 
in  zahtevnost  i zvedbe  pa  je  b i lo 
pričakovati, da se bodo pozneje pojavile 
določene pomanjkljivosti. Zahteva 
naročnika do izvajalca je, da se vsaka 
pomanjkljivost odpravi v najkrajšem 
mogočem času, da se zagotovi nemoteno 
delo v šoli. Nekatere težave so posledica 
starih napeljav, ki se v tem projektu sploh 

niso obnavljale, ker niso bile predmet 
energetske obnove. Seveda bomo od 
i zva j a l ca  z ah teva l i  odpravo  v s eh 
pomanjkljivosti, ki bodo morebiti še 
ugotovljene. Izvajalec je Občini Trbovlje 
predložil bančno garancijo za odpravo 
napak v garancijski dobi v višini 10 % 
končne pogodbene vrednosti za dobo 10 
let. V tem času torej izvajalec jamči za 
odpravo vseh pomanjkljivosti, ki bi bile 
ugotovljene in ki se nanašajo na dela, ki so 
bila predmet izvajalske pogodbe. Lahko pa 
rečemo, da smo z obnovo v splošnem 
zadovoljni. Po našem mnenju je bivanje v 
objektu danes veliko prijetnejše, kot je bilo 
prej.« 

Kristjan Dolinšek
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Razvojna podpora za občine 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje
  Vlada Republike Slovenije je 25. julija 
2013 sprejela Sklep o začasnih ukrepih 
razvojne podpore za problemsko območje 
z visoko brezposelnostjo za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Ocenjena 
vrednost ukrepov, v obdobju veljavnosti 
od 2013 do 2018, je 30.000,000 evrov. 
  V letu 2014 je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo 
javni razpis za sofinanciranje projektov za 
spodbujanje  začet ih  inves t ic i j  in 
ustvarjanje novih delovnih mest, in sicer za 
leto 2014 v višini 1.500,000 evrov in za 
leto 2015 v višini 1.428,985 evrov. Na 
razpis je prispelo 31 vlog. Sredstva so bila 
dodeljena 13 gospodarskim družbam. 
Tako je bilo za letošnje leto razdeljenih 
628.276 evrov sredstev, za leto 2015 pa 
848.771 evrov, kar je le polovica razpisanih 
za obe leti. 

  
  Gospodarske družbe lahko uveljavljajo 
tudi povračilo prispevkov delodajalca za 
socialno varnost ter davčne olajšave za 
zaposlovanje in investicije, prvega prek 
Ministrstva za delo družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, druge prek 
Davčne uprave Republike Slovenije. 
  Spodbud  oz i roma  ukrepov  z a 
trajnostni razvoj podeželja, za razvoj 
prometne in energetske infrastrukture 
ministrstva še vedno niso razpisala. 
Program se tako ne uresničuje skladno, ne 
z načrtovano dinamiko in ne vrednostno; 
dejansko bo potrebna, še preden je zaživel v 
celoti, njegova novelacija.  

Branko Krevl

Kurjenje lesa
  Ministrstvo za okolje in prostor je pred 
novo kurilno sezono pripravilo zloženko z 
navodili za pravilno kurjenje z drvmi. 
  Les je obnovljiv vir energije in z 
zgorevanjem v kurilnih napravah ne 
povečuje izpustov toplogrednih plinov, kar 
pomeni, da je z vidika CO2 nevtralno 
gorivo. Pri zgorevanju lesa žal nastajajo 
tudi delci, ki so manjši od 10 mikronov 
(PM 10) in predstavljajo nevarnost za 
zdravje ljudi. Za male kurilne naprave je 
značilno, da imajo več kot 90 % mase 
delcev v izpustih manjših od 10 mikronov. 
Za doseganje pričakovane kakovosti zraka 
je treba znižati tudi izpuste PM 10 iz 
kurilnih naprav. To še posebej velja v gosto 
poseljenih območjih, kjer so v celinskem 
delu Slovenije koncentracije delcev v času 
kurilne sezone pogosto previsoke. 

  Prav tako se lahko zaradi nepravilnega 
kurjenja prepolovi izkoristek kurjenja in 
doseže vrednosti zgolj 40 %, pri kurilnih 
napravah z odprtimi kurišči pa tudi, kar ni 
niti v interesu uporabnika niti ni v javno 
korist. Zloženko si lahko ogledate na 
s p l e t n i  s t r a n i  O b č i n e  Tr b ov l j e :  
www.trbovlje.si. 

Ministrstvo za okolje in prostor

  U č i n k o v i t i  u k r e p i  z a 
zmanjšanje emisij delcev PM 10 
so, poleg vgradnje primerne 
kurilne naprave z visokim 
izkoristkom, predvsem uporaba 
zračno-suhih drv s primerno 
velikostjo polen, pravilno 
kurjenje in dodajanje drv v 
kurišče, pravilna regulacija 
zgorevalnega zraka in redno 
vzdrževanje kurilnih naprav. Pri 
posebnih kurilnih napravah pa 
je  t reba  paz i t i ,  da  se  z 
nepravilnim kurjenjem ne 
povečujejo emisije dimnih 
plinov in s tem tudi ne izpustov 
d e l c e v.  Z  n e p r a v i l n i m 
kurjenjem se namreč lahko 
emisije CO in delcev povečajo 
tudi do dvajsetkrat. 

  Leta 2014 je bilo s prijavo 
uspešnih sedem trboveljskih 
družb v višini 367.619 evrov 
oziroma 58 % razdeljenih 
sredstev, leta 2015 pa dve 
družbi v višini 719.988 evrov 
oziroma 84,4 % razdeljenih 
sredstev. 

Odprtje ceste Kešetovo
–Rudarska cesta
  Odsek Kešetovo–Rudarska cesta je na 
prometno najbolj obremenjenem delu v 
občini, v bližini zelo gosto poseljenega 
stanovanjskega območja; tu so športne 
površine Rudarja in Partizana, zdravstvene 
ustanove, trgovski in poslovni oz. gostinski 
lokali. Tu se odvija življenje Trboveljčank 
in Trboveljčanov, mestna ulica je močno 
obremenjena s cestnim in tudi s peš 
prometom. Cesta je bila v preteklosti v zelo 
slabem stanju, tu so se zaradi potreb po 
dograditvi posameznih komunalnih vodov 
skozi večletno obdobje izvajali prekopi 
cestišča, nosilni ustroj je bil še iz granitnih 
kock.  Zaradi  dotrajanega s is tema 
odvodnjavanja ter vpliva vremenskih 
razmer je bilo opaziti večje razpoke in 
udarne jame. 
  Občina Trbovlje je zato obnovo ulice 
obravnavala kot prednostno nalogo – za 
zagotavljanje prometne varnosti in lepšo 
urejenost. 

Dušan Strašek  

  Slavnostni trak je prerezal 
Milan Cerinšek, častni občan 
Občine Trbovlje, ki je tudi 
g radn jo  te  ce s te  ve s tno 
spremljal skozi svoj fotografski 
objektiv.

  Občina Trbovlje je s projektom Prenova mestne ulice Kešetovo-Rudarska cesta kandidirala za 
pridobitev evropskih sredstev iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi v 
finančni perspektivi za obdobje 2007-2013. Pri prijavi je bila uspešna, saj je bilo občini odobreno 
sofinanciranje projekta v celotni pripadajoči višini sredstev, t. j. 727.000 evrov, celotna vrednost 
investicije pa je bila 1.679,000 evrov. Sredstva v višini 83.000 evrov je Občina Trbovlje pridobila 
še od upraviteljev in lastnikov komunalnih vodov. Investicija je potekala v dveh gradbenih fazah; 
zaradi zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev je bila razdeljena na leti 2013 in 2014. 
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Energetsko prenovljena 
Enota Pikapolonica
  Po celoletnih pripravah se je konec 
junija začela energetska sanacija Enote 
Pikapolonica. Večja dela so vključevala 
prenovo centralne kuhinje, izolacijo 
strehe, prekritje strehe in tal terase, 
povečanje dveh igralnic, zamenjavo vseh 
notranjih vrat, nova okna in vrata tam, kjer 
še niso bila zamenjana. Pridobili smo 
dobro  i zo l a c i j o  in  novo  f a s ado. 
Klimatizirali so pisarne, v pralnici 
namestili rekuporator, v igralnicah nove 
luči, domofone na vhodnih vratih in še in 
še. Dela so potekala v poletnih mesecih, 
zato smo lahko manjše število obrokov 
kuhali v kuhinji cementarne Lafarge 
Cement, v mesecu septembru, ko pa je bilo 
potrebno kuhati za vse otroke,  pa so nas 
gostoljubno sprejeli še v kuhinji Splošne 
bolnišnice Trbovlje.
  Zaskrbljenost staršev glede začetka 
poslovanja enote je bila povsem odveč, saj 
smo vse prostore za bivanje otrok pripravili 
za njihov prihod, potekala so le še dela v 
kuhinji. Otroci so nad novo podobo 
Pikapolonice navdušeni, zlasti nad dvema 
igralnicama, ki imata za 18 m2 večjo 
površino, zato imajo boljše bivalne pogoje. 
Zadovoljni pa smo tudi zaposleni, še zlasti 
kuharsko osebje, ki dela v boljših pogojih. 

Gordana Vranešič, ravnateljica

Novoletna okrasitev
Za letošnjo novoletno okrasitev smo se v 
trboveljski občini odločili, da bomo 
praznično okrasitev mesta združili še z 
dobrodelnostjo in s skrbjo za okolje. 
Uporabili bomo smreke, zasajene v lonce, 
ki bodo v prazničnih dneh krasile naše 
ulice, po končanem novoletnem vzdušju 
pa jih bodo lahko posamezniki ali naša 
podjetja s prostovoljnim prispevkom 
»posvojili« in jih zasadili v svojem okolju. 
Sredstva bodo šla v dobrodelne namene. 
Podrobnosti o naši novoletni dobrodelni 
akciji bodo še sledile, že zdaj pa prosimo 
zainteresirane posameznike in podjetja, da 
razmislijo o »posvojitvi« božičnega drevesa 
in s tem prispevajo k ohranjanju narave, s 
prispevki pa narišejo nasmeh na obraz 
tistim, ki potrebujejo našo pomoč. 

Polona Schmit

O prvem novembru in 
pritožbah na pokopališču
  S strani občanov smo prejeli precej 
pritožb o dogajanju na pokopališču, in 
sicer v zvezi s primernostjo oz. 
neprimernostjo prodajanja na stojnicah. 
Občina Trbovlje je izdala soglasje samo 
glasbeni skupini Chaosstar (za akcijo Manj 
lučk za manj grobov) ter enemu 
posamezniku za peko kostanja in prodajo 
sadja. 
  Pristojnost za nadzor nad nepravilno 
uporabo javnih površin (brez soglasja) ima 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Zasavje (MIR). MIR v času prvega 
novembra ni prejel nobene pritožbe. 
Občanom se zahvaljujemo za obvestila, 
naslednje leto bomo vsekakor bolj pozorni 
oz. bomo poostrili nadzor nad dogajanjem 
na pokopališču. 

Štipendije
  Občina Trbovlje že od leta 2002 
dodeljuje občinske štipendije študentom 
na dodiplomskih študijskih programih. 
Štipendije se dodeljujejo za obdobje enega 
leta, letno pa občina zanje nameni 
približno 23.000 evrov. Ker je naša občina 
že od leta 2005 tudi Občina po meri 
invalidov, vsako leto razpišemo vsaj eno 
štipendijo za osebe s posebnimi potrebami, 
sicer pa skupaj štipendiramo 13 
štipendistk in štipendistov. V naše 
zadovoljstvo sta na letošnji javni razpis 
prispeli kar dve prijavi oseb s posebnimi 
potrebami, torej bomo lahko obe razpisani 
štipendiji za osebe s posebnimi potrebami 
tudi dodelili.
  Po izvedenem izbirnem postopku, v 
katerem je bilo po letošnjem javnem 
razpisu ovrednotenih 27 pravočasnih in 
popolnih vlog, se s prejemniki štipendije 
sklene pogodba. Srečanje z bodočimi 
štipendisti in slavnostni podpis pogodb z 
županjo bo predvidoma v drugi polovici 
meseca decembra.

Mateja Camplin Tahirovič

  S prenovo objekta bomo 
prihranili 30 % porabe energije.

Nagrajenci v letu 2014
Nagrada Tončke Čeč Lutkovna skupina LUČKA

Prvojunijska nagrada Marija Juraja in Danica Hren

Častni občan Milan Cerinšek
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Občinski prostorski načrt
(OPN) 
  Že kar nekaj časa je minilo od javne 
razgrnitve in javne obravnave Občinskega 
prostorskega načrta za občino Trbovlje. V 
7. številki našega časopisa smo objavili 
precej obsežen članek, v katerem smo zelo 
podrobno pojasnili zakonska izhodišča in 
izpostavili ključne probleme, zaradi 
katerih se je postopek njegove priprave 
izjemno podaljšal. Ker občane verjetno 
zanima, kdaj bo prostorski načrt za našo 
občino končno sprejet, je prav, da podamo 
o tem kratko informacijo.   
  Občina je skupaj z izdelovalcem na 
podlagi pripomb, ki smo jih prejeli v času 
javne razgrnitve in javne obravnave, 
p r i p r a v i l a  p r e d l o g  O b č i n s k e g a 
p ro s t o r s k e g a  n a č r t a .  Pr e d l o g  j e 
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo na 
svetovnem spletu, občina pa je pozvala 
številna ministrstva, izvajalce državnih in 
lokalnih javnih služb ter druge pristojne 
službe, ki sodelujejo v postopku priprave 
prostorskega načrta, da podajo svoja 
končna mnenja. Prostorski načrt bo lahko 
sprejet na občinskem svetu potem, ko bo 
občina prejela vseh trideset pozitivnih 
mnenj.  Ker vzporedno s pripravo 
Občinskega prostorskega načrta poteka 
tudi postopek preverjanja njegovih vplivov 

na okolje, mora občina pred sprejemom 
pridobiti tudi odločitev o sprejemljivosti 
Občinskega prostorskega načrta na okolje. 
Skladno z zakonodajo je rok za podajo 
končnega mnenja 30 dni, žal pa nekatera 
ministrstva in državni organi  ne 
upoštevajo zakonitih rokov in imajo pri 
izdaji končnega mnenja tudi večmesečne 

zamude. Prav tako se lahko zgodi, da bo 
p o t r e b n o  p r e d l o g  O b č i n s k e g a 
prostorskega načrta zaradi njihovih zahtev 
še dodatno usklajevati. Kljub vsemu 
upamo, da bo Občinski prostorski načrt 
sprejet v prvi polovici naslednjega leta. 

Nives Kropivšek

Foto: Matjaž Kirn
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  Komunala Trbovlje, d. o. o., 
v zadnjih mesecih namešča nove 
tipe zbiralnikov na ekoloških 
otokih. Barve pokrovov so tokrat 
skladne s smernicami EU. Te tipe 
zbiralnikov od letošnje pomladi 
že uporabljajo na podeželju v 
t r b o v e l j s k i  o b č i n i .  Z a 
zamenjavo smo se odločili 
zaradi rentabilnejšega odvoza z 
vozili za odvoz odpadkov. 

  Pa poglejmo, kaj sodi v določen 
zbiralnik.

Dosledno ločeno zbiranje v gospodinjstvih 
je pogoj za uspešno reciklažo odpadkov. S 
tem pokažemo, da smo odgovorna družba, 
ki iz potrošništva prehaja v ozaveščeno 
družbo recikliranja oz. v družbo s čim manj 
odpadkov za odlaganje (Zero Waste). 

Vlasta Medvešek Crnkovič, 
Komunala Trbovlje, d. o. o.

Steklena embalaža - 
zbiralnik z zelenim 
pokrovom za zbiranje:
steklenic in kozarcev za 
vlaganje. 

Vanj ne zbiramo: razbitih 
šip, ogledal, pepelnikov, 
kristala, žarnic. Okna s 
šipami lahko brezplačno 
oddate v ZC Neža, ravno 
tako tudi varčne žarnice. 
Ostale navedene odpadke 
oddate kot mešane 
komunalne odpadke.

KAZNI ZA NEPRAVILNO 
ODLAGANJE 
ODPADKOV
Po 40. členu Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki (UVZ št. 
35/2008) so kazni za nepravilno 
odlaganje odpadkov: 200 evrov 
za fizično osebo, 400 evrov za 
odgovorno osebo pravne osebe, 
samostojnega  podjetn ika 
posameznika ali posameznika, 
k i  s a m o s t o j n o  o p r a v l j a 
dejavnost, ter 1.400 evrov za 
pravno osebo, samostojnega 
podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost. 

Papir in karton – zbiralnik 
z modrim pokrovom za 
zbiranje:
časopisov, revij, letakov, 
reklam, zvezkov, knjig, 
pisem, pisarniškega 
papirja, kartona, 
kartonskih škatel, 
lepenke, različne papirne 
embalaže. 

Vanj ne zbiramo: 
povoščenega papirja (npr. 
od salam), darilnega 
papirja, celofana, 
cementnih vrečk, 
higienskega papirja 
(papirnatih brisač, 
robčkov, prtičkov). 
Higienski papir lahko 
zbirate kot biološki 
odpadek, preostale 
navedene odpadke pa kot 
mešane komunalne 
odpadke.

Embalaža – zbiralnik z 
rumenim pokrovom za 
zbiranje:
raznovrstne plastične in 
kovinske embalaže 
(plastenk od pijač, 
jedilnega olja, kisa, 
pralnih sredstev, čistil, 
šamponov ipd., jogurtovih 
lončkov, plastičnih 
kozarcev, vrečk od živil, 
pločevink od pijač, 
konzerv), tetrapakov, 
nosilnih vrečk, plastične in 
aluminijaste folije, 
plastičnih lončkov za rože, 
sestavljene embalaže (iz 
papirja in plastike), 
embalaže iz stiropora.

Vanj ne zbiramo: 
umazane embalaže, 
embalaže z vsebino, zelo 
drobne embalaže (npr. 
ovojnih papirjev od 
bonbonov). Tovrstne 
odpadke oddate kot 
mešane komunalne 
odpadke.

Novi zbiralniki na ekoloških otokih v Trbovljah
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Financiranje javnih zavodov 
v naši občini
  Občina Trbovlje je ustanoviteljica 12 
javnih zavodov, za katere namenja sredstva 
in pokriva njihove izdatke. Torej za plače, 
materialne stroške, vzdrževanje objektov 
zavodov, njihov program in za dejavnost. V 
letu 2014 je zanje v svojem proračunu 
skupaj namenila 3.701.198 evrov. Višina 
sredstev, namenjenih zavodom, je v 
preglednici.

Občina Trbovl je  sof inancira  tudi 
dejavnosti treh subjektov, kjer plače 
financirajo drugi in ne občina. 

Občina Trbovlje pa skrbi tudi za nekatere 
druge zavode oz. šole, kjer je lastnik 
objektov, kar pomeni, da vanje tudi 
investira. Plače zaposlenih v šolah so 
večinoma strošek države, deloma pa tudi 
občine, in sicer pri sofinanciranju plače 
drugega učitelja v 1. razredu devetletke. 

Delavski dom Trbovlje (plus 
objekt Rudarski dom)

413.795 evrov 
Vrtec Trbovlje

1.503,786 evrov  
Zavod za šport Trbovlje

327.173 evrov 
Mladinski center Trbovlje

177.206 evrov 
Gasilski zavod Trbovlje

502.925 evrov 
Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje (z enoto v Domu 
Svobode)

230.171 evrov 

Zasavska ljudska univerza 
13.245 evrov

Zasavski muzej Trbovlje
26.250 evrov   

Center za socialno delo 
Trbovlje 

19.524 evrov 

OŠ Trbovlje
215.102 evrov

OŠ Tončke Čeč Trbovlje
115.211 evrov  

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
96.463 evrov 

Glasbena šola Trbovlje
60.347 evrov Foto: arhivi trboveljskih zavodov
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  Poleg navedenih zavodov je Občina 
Tr b o v l j e  t u d i  u s t a n o v i t e l j i c a 
Zdrav s tvenega  doma Trbov l j e  in 
soustanoviteljica Zasavskih lekarn. 
  Zavod za šport ima pod svojim 
okriljem skrb za Stadion Rudar, Športno 
dvorano Polaj, objekt letnega bazena v 
Trbovljah, vzdrževanje Trim steze. Vse to je 
povezano s stroški, ki jih namenjamo 
zavodu. 
  Pri tem je potrebno poudariti, da glede 
na razpoložljiva sredstva Občina Trbovlje 
investicije v šole razdeli na posamezna leta, 
in sicer po prednosti in skladno z 
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. 
Tako smo leta 2010 namenili 1.440,600 
evrov za izgradnjo telovadnice in vzgojno-
izobraževalnega dela v OŠ Tončke Čeč. 
Letos smo v OŠ Trbovlje izvedli največjo 
investicijo v zadnji letih, in sicer 
rekonstrukcijo in energetsko sanacijo šole 
v skupni vrednosti tri milijone evrov. Leta 
2011 smo na Glasbeni šoli Trbovlje 
obnovili fasado in zamenjali okna in za to 
namenili 52.000 evrov, pred tem pa 
postopoma že menjali okna, kar pomeni 
danes prihranke pri obratovalnih stroških. 
Prihodnje leto nameravamo izvesti 
investicijo sanacije stropne in strešne 
konstrukcije na OŠ Ivana Cankarja, kjer 
smo v preteklih letih postopoma, tudi s 
pomočjo donatorjev, že  zamenjali vsa 
okna. 
  Marsikdaj se ljudje ne zavedamo, da 
lastništvo nad posameznim objektom 
predstavlja velik strošek. V preteklosti je 
redko kdo razmišljal o tem, kaj bo s 
stavbami čez nekaj let, ko jih bo začel 
načenjati zob časa in morda bo denarja 
manj kot do zdaj. Razmišljalo se je 
predvsem v smeri, kako čim več »bogastva« 
pridobiti v svojo last. Občina Trbovlje bo v 
primeru, da ji država vzame še nekaj 
100.000 evrov in ob predpostavki, da bodo 
izdatki za socialne transferje še naprej 
naraščali, težko vzdrževala še kakšen drug 
objekt, saj bomo lahko veseli, če nam bo 
uspelo vse zavode, ki jih imamo v lasti, 
ohranjati v takšni kondiciji, kot so. 

www.srcnotrbovlje.si

www.trbovlje.si

Podžupan in v. d. direktorica 
občinske uprave
  Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič 
se je odločila, da bo na mesto podžupana 
imenovala Tadeja Špitalarja iz Stranke 
Mira Cerarja, sicer tudi županskega 
kandidata na minulih volitvah. Podžupana 
ima županja pravico imenovati izmed 
članov občinskega sveta. Podžupan bo 
pomagal županji pri njenem delu in 
opravljal posamezne naloge iz pristojnosti 
županje,  za katere ga bo županja 
pooblastila. Zadolžen bo predvsem za 
področje gospodarstva, del družbenih 

dejavnosti, področje civilne zaščite in 
projekte, financirane iz drugih virov. Tadej 
Špitalar bo funkcijo podžupana opravljal 
profesionalno. Mesto podžupana bo 
zasedel  15.  decembra 2014. S 1. 
decembrom je funkcijo vršilke dolžnosti 
direktorice občinske uprave prevzela Irena 
Kreča, sicer notranja revizorka občine. 
Direktorica občinske uprave vodi delo 
občinske uprave in je odgovorna županji in 
občinskemu svetu. Dozdajšnja direktorica 
Monika Kališek bo začasno še opravljala 
dela v okviru Občinske uprave Občine 
Trbovlje.
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V sodelovanju in 
povezovanju je moč, tudi na 
silvestrsko noč
  Lansko leto je eno od društev 
pripravilo silvestrovanje na trboveljski 
tržnici, kamor pa je prišlo samo 50–150 
ljudi. Vse tri občine skupaj imamo 
prebivalcev komaj za eno mestno občino, 
živimo 10 minut vožnje narazen, soočamo 
se z eno najvišjih brezposelnosti v Sloveniji 
… Ne zdi se nam primerno, da bi za 
silvestrovanje na prostem zapravljali velike 
vsote denarja (15.000 ali več evrov). 
Sosednja občina Zagorje ob Savi pripravlja 
silvestrovanje na prostem že tradicionalno 
in z velikimi imeni domače in tuje glasbe. 
  Ker se nagibamo k povezovanju med 
sosednjimi občinami, smo se v letošnjem 
letu odločili, da omogočimo tistim 
občanom, ki želite silvestrovati na 
prostem, varen prevoz v Občino Zagorje 
ob Savi na silvestrovanje. Tako bomo 
poskrbeli za vašo varnost v prometu, 
brezskrbno rajanje, manj parkiranih vozil 
na pločnikih in parkiriščih po sosednji 
občini in nenazadnje tudi za prometni 
režim, ki je prijaznejši do okolja. Vsekakor 
pa bomo veseli obiska hrastniških in 
zagorskih sosedov na naših prazničnih 
prireditvah, kot so tradicionalni sprevod 
Dedka Mraza, praznični žur v Mesečini ter 
na drugih prireditvah v organizaciji občine 
in društev. V sodelovanju in povezovanju 
je moč. Želimo vam, da prijetno in varno 
preživite najdaljšo noč v letu.

Za varen prehod v novo leto

Brezplačen prevoz na 
silvestrovanje

Silvestrovo, 31. 12. 2014

Organiziramo brezplačen 
avtobusni prevoz v sosednjo 
občino na silvestrski večer. 
Odhod avtobusov iz Trbovelj ob 
21. in 23. uri, vračanje iz 
Zagorja ob 1. in 3. uri. 

Brezplačne vozovnice za avtobusni 
prevoz lahko prevzamete v Knjižnici 
Toneta Seliškarja Trbovlje in 
Mladinskem centru Trbovlje. 

Srečno 2015! 

Finančne spodbude za 
energetske prenove stavb
  Pri starejših stanovanjskih stavbah je 
tehnično mogoče zmanjšati rabo energije 
za ogrevanje do 60 %. Dejansko doseženi 
energetski prihranki pa so odvisni od 
odnosa lastnikov stavb do učinkovite rabe 
energije in njihovih načrtov. Da bi 
izkoristili velike možnosti za izboljšanje 
energetske učinkovitosti pri stanovanjskih 
s t a v b a h ,  j e  d r ž a v a  z a č r t a l a  v e č 
spodbujevalnih programov. Eko sklad, 
Slovenski okoljski javni sklad, vsako leto 
na osnovi javnih pozivov za investicije v 
izboljšanje energetske učinkovitosti in 
izrabo obnovljivih virov energije nameni 
določeno vsoto nepovratnih sredstev. 
  Le-ta so v primeru večstanovanjskih 
stavb namenjena toplotnim izolacijam 
fasad, streh ali stropov proti neogrevanim 
prostorom, vgradnji naprav za centralno 
ogrevanje na obnovljiv vir energije ter 
vgradnji termostatskih ventilov in 
hidravličnem uravnoteženju ogrevalnih 
sistemov. 
  Poleg nepovratnih sredstev, s katerimi 
lahko pokrijemo le del investicij, pa nudi 
Eko sklad, kot pomoč za spodbujanje 
n a l o ž b  v  i z b o l j š a n j e  e n e r g e t s k e 
učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov 
energije, tudi kredite z ugodno obrestno 
mero. Javni pozivi  Eko sklada za 
nepovratna sredstva in kreditiranje veljajo 
o d  o b j a v e  v  Ur a d n e m  l i s t u  R S 
(predvidoma v januarju) do konca leta. 
Zaradi velikega povpraševanja pa obstaja 

možnost, da sredstev zmanjka pred 
koncem leta in zato javne pozive zaprejo 
predčasno. Letos je bilo nepovratnim 
sredstvom namenjenih skupno 21,5 
milijona evrov. Za naložbe učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov v 
stanovanjskih stavbah je na Eko sklad 
prispelo 10.050 vlog, javna poziva pa sta se 
zaradi  porabe razpisanih sredstev 
predčasno končala že 4. junija. Ukrepi pri 
energetski obnovi stavb na območjih s 
sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost 
zraka, kamor spada tudi Občina Trbovlje, 
so bili v letu 2014 deležni znatno višjih 
finančnih spodbud (do 50 % priznanih 
stroškov naložbe) in tako bo predvidoma 
tudi v letu 2015. Ob tem velja poudariti, 
da naložba pred oddajo vloge na Eko sklad 
ne sme biti izvedena in jo je s prilogami 
potrebno oddati pred izvedbo del, sicer 
vlagatelj do spodbude ni upravičen. 
Nepovratnih sredstev za naložbe, ki so ob 
oddaji vloge že izvedene, tako ni mogoče 
dodeliti. Sklad izvedbo naložb na terenu 
preverja po potrebi in v okviru svojih 
zmožnosti in pristojnosti. 
  Podrobne zahteve so opisane v razpisni 
dokumentac i j i  Eko  sk l ada .  Ze lo 
priporočljiv je obisk pri energetskem 
svetovalcu projekta ENSVET, ki vam bo 
pojasnil celoten postopek ter predlagal 
vgradnjo naprav in materialov, primernih 
za subvencijo. Vsak ukrep ima namreč 
predpisano kakovost, ki jo mora doseči, da 
mu je dodeljena subvencija. 

Andraž Beravs, energetski menedžer
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  Vlada RS občinam jemlje prek 90 
milijonov evrov – 67,6 milijonov evrov za 
izvajanje zakonsko določenih nalog in 23 
milijonov evrov sredstev za sofinanciranje 
občinskih investicij. Združenje občin 
Slovenije nasprotuje obema ukrepoma. 
  Vlada Republike Slovenije je oktobra 
2014 določila nabor ukrepov, s katerimi 
želi izpolniti fiskalne cilje državnega 
proračuna za leto 2015, to je zmanjšanje 
primanjkljaja državnega proračuna pod 3 
% BDP, in sicer v višini 2,8 % BDP. Vlada 
RS je v predlogu ukrepov na odhodkovni 
strani predvidela zmanjšanje sredstev 
povprečnine za 67,6 milijonov evrov ter 
ukinitev sofinanciranja investicijskih 
projektov občin v višini 2 % primerne 
porabe občin v skupni višini 23 milijonov 
evrov. 
  V Združenju občin Slovenije odločno 
nasprotujemo nameri Vlade RS, da v 
proračunu države za leto 2015 odpravi 
delež za sofinanciranje investicij po 21. 
členu Zakona o financiranju občin (ZFO-
1). Veljavni Zakon o financiranju občin 
ima namreč med seboj soodvisne člene, ki 
določajo financiranje občin – povprečnino 
in investicijski transfer, s črtanjem ali 
nesorazmernim zmanjšanjem enega ali 
drugega pa se rušijo razmerja med 
občinami ter njihovimi financami, veča se 
razkorak med občinami in različnimi 
območji v državi, kjer so razvojne razlike že 
tako zelo velike. Sredstva za sofinanciranje 
investicij občinam pripadajo po indeksu 
razvojne ogroženosti, navedena sredstva 
tako dobijo najbolj šibka območja oziroma 

občine ,  zato  predlog za  ukini tev 
sofinanciranja po 21. členu ZFO-1 
pomeni varčevanje na najšibkejših in 
najrevnejših občinah. Kot takšen je 
nepravičen, nesorazmeren in preprosto 
nedopusten.
  Zakon o financiranju občin (ZFO-1) 
opredeljuje način izračuna primerne 
porabe občin, povprečnina za leto bi 
morala za leto 2014 znašati 632 evrov. Z 
Zakonom o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
(ZIPRS1415) je bila za leto 2014 
povprečnina določena v višini 536 evrov, 
kar občinam prinaša primanjkljaj sredstev 
v višini 198 milijonov evrov. Dodatno, več 
kot 90-milijonsko, znižanje je za občine 
popolnoma nesprejemljivo, ker jih 
pravzaprav sili v nezakonita stanja, saj 
določenih stvari ne bodo mogli izvajati ali 
pa bodo padali projekti, ki so že zastavljeni. 
S tem bi nastali še dodatni problemi. 
Ogrozili bi lahko izvedbo projektov in 
črpanje evropskih sredstev, določena 
sredstva bi tudi morali vračati. Ravno leto 
2015 pa je, kar zadeva črpanje evropskih 
sredstev, najbolj intenzivno leto.
  Združenje občin Slovenije od države 
pričakuje dosledno upoštevanje ustavne 
kategorije, da nalaganje obveznosti 
občinam pomeni, da se za naložene naloge 
zagotovijo tudi finančna sredstva s strani 
države. In obratno. Ob kakršnem koli 
zmanjševanju finančnih virov občinam je 
nujen tudi odvzem finančnih obveznosti, 
ki izhajajo iz predpisanih obveznosti v 
zakonih in podzakonskih predpisih. Ob 

Manj sredstev občinam pomeni manj sredstev za občane
vsakokratnih pogajanjih ob pripravi 
d r ž a v n e g a  p ro r a č u n a  ž e  v e s  č a s 
opozarjamo, da je nižanje povprečnine 
mogoče samo in le  ob hkratnem 
zmanjšanju tudi stroškov, ki so povezani z 
izvajanjem zakonskih obveznosti. Vlada 
RS obljublja, da bo pripravila interventni 
zakon, s katerim bo zmanjšala stroške 
občinam. Ministrstvo za finance pa 
občinam predlaga, da znižanje sredstev 
nadomes t i jo  s  t em,  da  odmer i jo 
nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča na podlagi registra nepremičnin, 
ki je bil vzpostavljen ob množičnem 
vrednotenju nepremičnin, kar naj bi 
povečalo prihodke občinam. V Združenju 
občin Slovenije opozarjamo, da predlog 
pomeni prelaganje bremena na občanke in 
občane.
  Naj poudarimo, da se občine zavedajo 
zahtevnega finančnega položaja države in 
so k zmanjševanju krize in konsolidaciji 
javnih financ že veliko prispevale. Tudi v 
prihodnje želijo biti odgovorni del 
delovanja države, vendar z medsebojnim 
zavedanjem obveznosti ter dogovorov in 
ne na škodo občank in občanov. Dodatno 
zmanjševanje sredstev občinam bo v 
marsikaterem primeru občine vodilo k 
dodatnemu zadolževanju. Občine si 
namreč ne morejo privoščiti, da določenih 
nalog ne bi izvedle, npr. zagotovile varstva 
za otroke v vrtcih. V Združenju občin 
Slovenije si bomo skupaj z občinami 
članicami prizadevali, da bodo sprejeti 
ukrepi, ki bodo najmanj prizadeli življenje 
naših občank in občanov.

Združenje občin Slovenije

Foto: Matjaž Kirn



Občina Trbovlje zadolžena 
manj kot povprečna 
slovenska občina
  Iz  zaključnega računa Občine Trbovlje 
za leto 2013 je iz obrazložitve bilance 
stanja na strani 256 razvidno, da je občina 
zadolžena po stanju 31. 12. 2013 za 
3.884,762 evrov. Soglasje za zadolžitev sta 
podala Občinski svet Občine Trbovlje s 
sprejemom plana in rebalansa proračuna 
in Ministrstvo za finance. Po prejemu 
sofinancerskih sredstev iz EKO SKLADA 
v višini 931.000 evrov bomo preučili 
možnost porabe teh sredstev, bodisi za 
predčasno delno plačilo najetega kredita 
bodisi za vlaganja v nove projekte. Sicer pa 
je dolgoročno zadolževanje za tovrstne 
investicije primeren način financiranja, saj 
se dolgoročne investicije praviloma 
financirajo z dolgoročnimi in ne s 
kratkoročnimi viri, ki jih občina potrebuje 
za tekoče odhodke in transfere na različnih 
področ j ih  obč inskega  proračuna; 
podobno, kot smo se v letih 2008 in 2009 
zadolžili za investicije na področju lokalne 
infrastrukture in šolske vzgoje.
  Stanje na računu 31. 12. 2013 je bilo 
3,816.444,90 evrov, kar je razvidno iz 
sklepa Občinskega sveta Občine Trbovlje o 
sprejemu zaključnega računa za leto 2013 z 
dne 14. 4. 2014 in bilance splošni del. 
  Osnovni namen zadolževanja je bil 
vzpostavitev primerne gospodarske 

  N a  O b č i n o  Tr b o v l j e 
prejemamo najrazličnejša 
vprašanja o delu občine in tudi 
drugih organizacij v Trbovljah. V 
rubrik i  Vi  sprašujete,  mi 
o d g o v a r j a m o  v a m  b o m o 
predstavili tista, za katera 
mislimo, da so zanimiva za širši 
krog občanov. 

Za kaj smo se zadolževali od leta 1999 naprej? 
§Zadolžitev leta 1999 in 2000 je bila namenjena za izgradnjo vodovoda ob glavni cesti G2/108 – odsek 1185 za 
priključitev večstanovanjskih objektov na daljinsko ogrevanje in za toplifikacijo stanovanjskih objektov.

§Zadolžitev leta 2008 je bila namenjena za investicijo OŠ Tončke Čeč – novogradnja telovadnice in vzgojno-
izobraževalnega dela.

§Zadolžitev leta 2009 je bila namenjena za investicijo Izgradnja centralne čistilne naprave (CČN), izgradnjo 
sekundarnega omrežja, izgradnjo priključkov kanalizacijskega sistema ter novogradnjo telovadnice in 
vzgojno-izobraževalnega dela pri OŠ Tončke Čeč.

§Zadolžitev leta 2010 predstavlja prevzem kreditov Komunale Trbovlje, d. o. o., ki smo jih prevzeli s podpisom 
pogodbe o oddaji javne infrastrukture v poslovni najem (za obnovo vodovoda, vodooskrbo in za 
rekonstrukcijo Toplarne Polaj – 1. faza).

§Zadolžitev leta 2013 pa je bila namenjena za investicijo Rekonstrukcija OŠ Trbovlje.

infrastrukture in infrastrukture na 
področju šolske vzgoje. 
  Občina Trbovlje je po stanju 31. 12. 
2013 izkazovala sredstva na računu v višini 
3.884,762 evrov, po stanju 30. 6. 2014 pa 
izkazuje 2.041,576 evrov pozitivnega 
stanja na računu. Občina Trbovlje je zato v 
dobrem likvidnostnem položaju, kar 
pomeni, da vse svoje tekoče in investicijske 
odhodke in transfere financira v zakonitem 
roku. 

Bomo v Trbovljah dobili še 
kakšen ribnik?
  Vodne površine – Bajerja kot športne 
in rekreacijske površine v občini Trbovlje še 
ni. Je pa družba RTH na območju Ojstrega 
p o d  s t r e l i š č e m  z g r a d i l a  m a n j š i 
umirjevalnik in trenutno gradi še enega. 
Ne glede na namen, zaradi katerega je bila 
vodna površina zgrajena, se, vsaj po videzu, 
ne razlikuje od naravnih ali umetno 
ustvarjenih ribnikov, res pa je manjšega 
obsega in nižje globine. Okolica je že zdaj 
prijetno urejena, z dodatno zasaditvijo in 
navezavo na prireditveni prostor Kipe pa bi 
ta vodni objekt skupaj s tistimi, ki jih bo 
RTH še zgradil,  lahko vključili  v 
načrtovane športno-rekreacijske površine 
na tem območju in programske vsebine, ki 
jih na že urejenih površinah skupaj 
načrtujeta RTH in DDT. Po informacijah, 
s katerimi razpolagamo in so bile 
objavljene tudi v lokalnih medijih, bo 
tovrstnih vodnih objektov še več; največji, 
ki bo meril okrog 7000 m², bo lociran nad 
jaškom Gvido. Prav tako pa bo Občina 
Trbovlje v prihodnje sodelovala z družbo 
RTH pri urejanju površin na Kipah. V 
sredini novembra smo na Fundacijo za 
šport skupaj oddali prijavo za postavitev 
fitnesa oz. prostora za trim na prostem na 
področju Kip. To pa je šele prvi od začetnih 
korakov na tem področju.   

Kakšen je postopek za 
postavitev »ležečih 
policajev«?
  Vsi, ki mislite, da bi na neki določeni 
lokaciji morali postaviti na primer 
ogledalo, »ležeče policaje« ali prehod za 
pešce, se lahko s to pobudo obrnete na 
občino. Napišite nam, kje, kaj in zakaj bi 
bilo potrebno postaviti oz. urediti, 
pripišite svoje podatke in to pošljite na 
naslov občine, Mestni trg 4, s pripisom za 
Oddelek za okolje, prostor, gospodarske 
javne službe in premoženjske zadeve. Ko 
vloga prispe, se razpiše prometna komisija, 
ki jo sestavljajo predstavniki občine, 
policije … Ta komisija nato opravi ogled 
na terenu, preveri, ali je vaš predlog 
utemeljen, ali je npr. prehod za pešce varno 
postaviti, in nato doreče ukrepe, ki so 
smiselni in skladni z veljavnimi predpisi. 
Večkrat se je že zgodilo, da smo na željo in 
pobudo občanov že zarisali kakšen prehod 
za pešce, postavili ogledalo ter table za 
umiritev prometa in podobno. 
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Kdo je odgovoren za čiščenje 
Trboveljščice?
  Vsi vodotoki so v upravljanju države, 
ki mora tudi skrbeti za vzdrževanje le-teh. 
O stanju vodotokov Občina Trbovlje 
redno obvešča s lužbo pris tojnega 
ministrstva, vendar se na tem področju 
izvaja zelo malo, saj se je zadnje čiščenje 
Trboveljščice opravilo v letu 2013 (odsek 
stadion Rudar–Sallaumines–Trg F. 
Fakina) in intervencija v Jugovem grabnu, 
leta 2014 izvedba opornega zidu v 
vodotoku Bevščica ter stabilizacija dela 
brežine v potoku Srebotnica.
  Tako je zelo slabo stanje opaziti na 
vodotokih: 
§ Jugov Graben, zgornji in spodnji del; 
§Bevščica, celotna trasa;
§Trboveljščica na območju 
Interservis–Iskra in odsek križišče 
Gabrsko proti Knezdolu; 

§Planinščica na odseku križišče 
Komunala–cesta OF;

§Svinjščica na odseku 
PEKO–Šinkovec–Sardinšek; 

§Srebotnica, zgornji del, in Ojstrščica v 
celoti.

  Občina bo znova zaprosila in opozorila 
pristojno ministrstvo na ureditev 
vodotokov.

Kaj bo z Mehaniko?
Smo na prelomnici. Kako naprej? Objekt 
ohraniti ali porušiti? Vprašanj je veliko, 
mnenja pa so različna. Skupaj poiščimo 
nove vsebine in programe, na katerih bo 
temeljila preobrazba našega razmišljanja in 
prihodnja usoda Mehanike. Pričakujemo 
vaše ideje in predloge, zato vas v prihodnje 
vabimo, da obiščete našo spletno stran 
www.trbovlje.si, kjer bomo objavili 
podrobnosti o projektu.

Zakaj se ne odstranijo garaže 
na Kešetovem?
  »Plehnate garaže« na stanovanjskem 
območju Kešetovo so locirane na 
zemljiščih, ki so v lasti STT, d. d., v stečaju. 
G l a v n i  u p n i k  n a d  z e m l j i š č i  i n 
pripadajočimi garažami je banka, ki je pred 
časom izvedla tudi javno dražbo z 
namenom odprodaje. Vendar dražba iz 
razlogov, ki nam niso znani, ni uspela. 
Vedno je v tovrstnih primerih potrebno 
zadevo proučiti tudi z vidika – vam je to 

ničvredno, posameznikom pa pomeni 
ve l iko.  Povedat i  j e  potrebno,  da 
inšpekcijske službe – MIR nimajo pravice 
urejati stvari, kjer je zemljišče v privatni 
lasti. Tovrstno zadevo so dolžni urediti 
lastniki sami.

Kam z zapuščenimi psi?
  V  p r a k s i  r e š e v a n j e  t o v r s t n e 
problematike poteka tako, da najditelji 
stopijo v stik z zavetiščem in občino, da se 
dogovorimo o prevzemu najdenega psa. 
Glede na to, da je za pse obvezno čipiranje, 
je potepuških psov bistveno manj kot 
mačk, kjer je problematika veliko bolj 
pereča. Vendar je tudi pri mačkah zaradi 
večjega števila kastracij in sterilizacij boljše 
kot pred leti. Skratka, na vsak klic se 
odzovemo in za pse poskrbimo skladno s 
predpisanimi zahtevami.  Vsakega 
najditelja pozovemo, da poskuša najprej 
ugotoviti, ali je pes čipiran, kar pomeni, da 
ima lastnika. Psa v takem primeru 
poskušamo vrniti neposredno lastniku, 
sicer pa se ga odpelje v zavetišče, kjer zanj 
poskrbijo skladno s predpisi. V kolikor 
opazite potepuškega psa, vam svetujemo, 
da o tem obvestite nas oziroma zavetišče. 

Kdaj bo objavljen razpis za 
najem neprofitnih stanovanj?
  Javni razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj – lista A (stanovanja brez plačila 
varščine) bo predvidoma v mesecu maju 
leta 2015. O začetku javnega razpisa bodo 
občani obveščeni tudi prek spletne strani 
www.trbovlje.si in prek drugih sredstev 
javnega obveščanja. Zavedati se je treba, da 
je občina lastnica le približno 600 
stanovanj in ko nekomu dodelimo 
stanovanje, le-to v večini še naslednjih 10, 
20, 30 let ne bo na voljo nikomur. Vsa 
prazna stanovanja, ki jih vidite, niso v lasti 
občine, saj opažamo, da nekateri lastniki 
stanovanja puščajo prazna, druga pa so 
neprimerna za vselitev in človeka dostojno 
življenje.

Oseba za stik na Občini Trbovlje: 
Andreja Bienelli Kalpič, 
tel. 03 56 27 983, 
e-naslov: andreja.bienelli-
kalpic@trbovlje.si. 

Zavetišče Zonzani: 
tel. 03 749 06 00, 
e-naslov: info@zonzani.si. 

Vzdrževanje in sanacija 
površin RTH
  RTH po programu zapiranja rudnika 
vzdržuje in sanira tudi površine nad 
odkopnimi polji. Gre za degradirane 
površine, praviloma slabo ali celo 
neporaščene, izpostavljeni eroziji. V 
preteklosti je bilo nekaj poskusov 
ozelenitve, vendar se je izkazalo, da je na 
površini premalo humusne podlage. V ta 
namen smo v obdobju od avgusta do 
novembra 2014 pridobili poskusne 
količine komposta razreda 1, s katerim 
izboljšujemo tla. Prvo testno polje je bilo 
na prevalu Ojstro, kjer smo prekrili 
izravnavo površine in posejali travno 
mešanico. Ugodni vremenski pogoji in 
primernost komposta so se izkazali kot 
primerna rešitev rekultivacije površine. Do 
konca oktobra smo opravili dve košnji, kar 
daje slutiti, da se bo travna ruša ohranila.
   Na lokaciji Dobrna skladiščimo 
kompost, ki ga bomo v nadaljevanju, 
predvidoma še letos,  razgrnil i  po 
površinah. Lokacija je dovolj oddaljena od 
naselij, da ne moti bližnjih stanovalcev.
     Kompost  prejemamo iz  dveh 
kompostarn iz Slovenije. Obe imata 
potrebna soglas ja  za obratovanje. 
Prevzemamo izključno kompost razreda 1, 
za katerega ni potrebno dovoljenje za vnos 
v tla. Vstopni material v kompostarne je 
večinoma zeleni odrez, v manjših količinah 
tudi drugi odpadki, skladno z uredbo o 
predelavi tovrstnih materialov. Kompost 
n i k a k o r  n i  z d r a v j u  š k o d l j i v.  V 
dehidriranem stanju ga kupujemo v vrečah 
po 20 litrov v bolje založenih trgovinah.
  Spomniti želim, da mora RTH sanirati 
in rekultivirati več sto hektarjev površin, 
kar nikakor ne bo mogoče samo z lokalno 
pridobljenimi materiali. Srečno!

Bojan Jelen, direktor RTH

Kako je glede zemljišča na 
Kešetovem (parkirišče 
nekdanjega sodišča)?
  Parkirišče nekdanjega sodišča – 
prvotni projekt, t. j. izgradnja stanovanj-
skega kompleksa s poslovnimi prostori in 
garažno hišo – K 5, najverjetneje ne bo 
nikoli uresničen. S stečajem lastnika 
zemljišča, t. j. družbe SGP Zasavje, d. d., je 
zemljišče postalo predmet, s katerim 
upravlja stečajni upravitelj, ki je zadolžen 
za razrešitev obstoječega stanja.  

17VI SPRAŠUJETE, MI ODGOVARJAMO

Petek, 5. 12. 2014
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Termoelektrarna Trbovlje v 
likvidacijo
  Op. ur.: Članek je bil napisan 17. 
novembra 2014.
  Največji energetski objekt v Zasavju, 
ki proizvede 6 odstotkov električne 
energije v Sloveniji, je šel v likvidacijo. V 
HSE so že dlje časa poudarjali, da je 
likvidacija najboljša rešitev za zaposlene 
in oba lastnika, saj  obratovanje 
termoelektrarne na obstoječih osnovah 
poslovanja prinaša izgubo, podobno kot 
v primerljivih termoobjektih v Evropi.
  Skupščina Termoelektrarne Trbovlje 
(TET) je na seji 17. novembra sprejela 
sklep o začetku postopka redne likvidacije 
družbe TET. Za likvidacijskega upravitelja 
so imenovali Luko Podjeda. Ta bo v 
tridesetih dneh pripravil podroben načrt 
redne likvidacije, ki pa bo vključeval tudi 
načrt presežnih delavcev in možnosti 
dodatnih prezaposlitev. »Likvidacijski 
upravitelj bo definiral najboljše možnosti 
odprodaje nepotrebnega premoženja, 
skupaj s socialnimi partnerji iskal 
možnosti prezaposlitve delavcev in 
vzpostavljal morebitne nove aktivnosti 
termoelektrarne,« so sporočili s Holdinga 
slovenskih elektrarn (HSE).
Likvidacija boljša kot stečaj
  Da je likvidacija veliko boljša rešitev 
kot stečaj, so bili enotni tudi na seji odbora 
za energetiko v Zasavju v začetku meseca 
novembra, na kateri so rešitve za 
Termoelektrarno Trbovlje iskali direktor 
TET Franc Blaznek, direktor Holdinga 
slovenske elektrarne (HSE) Blaž Košorok, 
direktor Slovenskega državnega holdinga 
(SDH), zasavski župani in zasavski 
poslanci. Likvidacijski postopek namreč v 
določenem obsegu ohranja socialno 
varnost zaposlenih, njihovo število pa 
ostaja enako še dva meseca od začetka 
postopka likvidacije. 
Reševali bodo stisko ljudi
  Na HSE so poudarili, da bodo vsi 
vključeni aktivno iskali rešitve presežnih 
delavcev, nadaljevale pa se bodo tudi 
določene aktivnosti TET. Zavezali so se, da 
bodo v prihodnjih tednih in mesecih 
aktivno sodelovali pri iskanju možnosti 

preprečevanja socialnih stisk zaposlenih. 
Po njihovih besedah obstaja možnost 
prezaposlitve za približno štirideset 
delovnih mest  znotra j  s lovenskih 
energetskih družb. 164 delavcem tako ne 
preostane drugega kot čakanje.   
TET mora biti v dobri kondiciji
Po besedah direktorja HSE Blaža 
Košoroka še vedno iščejo dodatne rešitve, 
kako in na kakšen način učinkovito izvajati 
vse sprejete obveznosti. Ena izmed teh je 
tudi zagotavljanje sistemskih storitev Elesu 
v prihodnjem letu. Potrebno je tudi 
preuč i t i  možnost i ,  kako lokac i jo 
vzdrževati, saj je po njegovem mnenju 

energetsko lokacijo treba, v kolikor se jo 
želi ohraniti, držati v dobri kondiciji.
V igri kupec?
  Še vedno pa je mogoče, da elektrarno, 
čeprav je TET v l ikvidacij i ,  kupi 
zainteresirani kupec.  Po nekaterih 
informacijah naj bi se za TET zanimalo 
podjetje iz Evropske unije, in sicer naj bi 
bil po neuradnih informacijah Slovenske 
tiskovne agencije (STA) novi kupec praška 
družba Carbounion Bohemia. V HSE so 
odprti za vse potencialne, resne in realne 
ponudbe za nakup termoelektrarne, ki bi 
bil, po njihovem mnenju, dolgoročno 
najboljša rešitev.

Lucija Cestnik

Dobrodošli med nami! 
Do sredine novembra 2014 smo razdelili 135 darilnih paketov za novorojenčke. 
Čestitke vsem staršem! 

Foto: Matjaž Kirn
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50 let Moškega pevskega 
zbora pri Društvu 
upokojencev Trbovlje  – 
Pomlad in jesen z roko v roki
S koncertom v Delavskem domu je moški 
pevski zbor Društva upokojencev Trbovlje 
pred kratkim proslavil 50 let delovanja. Na 
odru so se jim pridružile tudi pevke 
Ženskega pevskega zbora Društva 
upokojencev Trbovlje, Kumska dekleta in 
po daljšem času spet harmonikar Franci 
Vrtačnik. V petdesetih letih delovanja 
zbora so se izmenjali številni pevci in tudi 
zborovodje. Prvi je zbor vodil znani 

Lastnik Radio Kum seli v 
Ljubljano
  Op. ur.: Članek je bil napisan 17. 
novembra 2014.
  Z začetkom novembra so se uslužbenci 
Radia Kum Trbovlje preselili v Ljubljano. 
V Trbovljah ostaja pet zaposlenih, in sicer 
dve novinarki, tehnik in dva tržnika. 
Zaposleni v Trbovljah bodo skrbeli za 
lokalne novice in hkrati pripravljali novice 
za celotno skupino Krater. Medtem ko 
bodo preostali za lokalne vsebine skrbeli v 
Ljubljani in se hkrati povezovali z drugimi 
mediji v skupini Krater, ki ima v lasti tudi 
nekatere druge radie in medije, kot so 
Radio Aktual, Radio Veseljak, Radio 
Salamon, časopis Svet24 in druge. Lastnik 
radia tudi ne želi prodati. 
  Radio je skoraj petdeset let deloval v 
najemniških prostorih Delavskega doma 
Trbovlje. Leta 1965 ga je ustanovila 
Občina Trbovlje. Nekoliko pozneje pa sta 
soustanoviteljski akt podpisali še občini 
Hrastnik in Zagorje. Na začetku je oddajal 
le dvakrat tedensko, a so ga Zasavci kmalu 
vzeli za svojega. Njegova priljubljenost je 
strmo rasla. 
Težave s sofinanciranjem 
  Finančno radio za objavljanje vsebin 
podpirajo tudi občine. Zaradi statusa radia 
posebnim namenom pa je radio vsako leto 
kandidiral tudi za državna sredstva. In prav 
zaradi omenjenih sredstev se je njegova 
zgodba zapletla. Na Ministrstvu za kulturo 
so si programske minute razlagali drugače 
kot zasavski radijci, zato so jim zavrnili 
sofinanciranje vsebin. Sredstev niso dobili 
niti za letos, tako so v zadnjih treh letih 
skupno izgubili okoli sto tisoč evrov. Izjavo 
za medije je podal direktor Radia Kum 
Simon Prelesnik. 
Radio ostaja nekomercialen 
  Prelesnik pravi, da se Zasavcem ni 
treba bati, da radio zaradi selitve ne bi več 
predvajal zasavskih vsebin, saj bomo na 
radiu Kum še vedno lahko spremljali 
program v živo. Gre le za prenovo in 
modernizacijo, ki je v današnjih časih za 
preživetje medijev nujno potrebna. 
»Modernizacija pa ne pomeni, da se vse, 
kar je Radio Kum ustvaril v petdesetih 
letih, vrže stran, ampak je določene stvari 
treba spremeniti in modernizirati,« še 
dodaja Prelesnik, ki ostaja na mestu 
direktorja Radia Kum. 

Lucija Cestnik

trboveljski organist Anton Uršič, zdaj pa je 
že vrsto let zborovodja Melhior Hercog. 
Najbolj je pevcem pri srcu narodna pesem, 
a lotijo se tudi avtorskih pesmi slovenskih 
in tujih skladateljev. Vedno so veseli, ko 
dobijo kakšno priznanje ali nagrado za 
delo in tako so se tudi na ta slovesen večer 
veselili Galussovih priznanj ter čestitk 
prijateljev in predstavnikov društev. Z 
njimi je bila tudi županja občine Trbovlje 
Jasna Gabrič. Pevci pravijo, da bi bili 
najbolj veseli, če bi se jim pridružili novi 
pevci, da bi tako lahko nadaljevali delo, ki 
so ga zastavili pred 50 leti.

Joža Ložak
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  Letošnje nagrajenke.

Podelitev zlate sončnice in 
priznanj za leto 2014
  V petek, 14. novembra 2014, je v 
Slavčkovi sobi Delavskega doma Trbovlje 
potekala podelitev zlatih sončnic, ki jo 
Hortikulturno društvo Trbovlje podeljuje 
vsako leto. Člane društva, ki v naši občini 
deluje že 51 let, je pozdravila tudi županja 
Jasna Gabrič. S svojim  programom so 
prireditev popestrili učenci Glasbene šole 
Trbovlje.
  

  Najvišje priznanje, zlato sončnico, sta 
za dolgoletno hortikulturno urejenost 
prejeli družini Starc in Dolanc, Neža 32.
  Hortikulturno društvo vsako leto 
podari eni izmed trboveljskih osnovnih šol 
celoletno naročnino na revijo Moj mali 
svet. V letu 2015 jo bodo prejeli na 
Podružnični šoli Dobovec.
  Čes t i t amo vsem pre j emnikom 
priznanj.

Maja Krajnik        

Ropotarn'ca: prostor 
kreativne reuporabe in 
prodaje rabljenih izdelkov
  Konec oktobra je v Trbovljah svoja 
vrata uradno odprla Ropotarn'ca, projekt 
pod okriljem socialnega podjetja Zavod 
KŠTM Trbovlje. Ideja o Ropotarn'ci se je 
razvila zaradi bolšjih sejmov, ki jih Zavod 
nekajkrat letno organizira na trboveljski 
mestni tržnici. Odličen odziv skupnosti na 
prodajo in nakup rabljenih izdelkov je bil 
ključnega pomena, da so se člani zavoda 
odločili za večji projekt v kontekstu 
ponovne uporabe. V Ropotarn'ci zbirajo 
rabljeno pohištvo, opremo za dom in 
prosti čas, knjige, oblačila, igrače, 
računalniško opremo, kolesa, športno 
opremo in jih pripravijo za vnovično 
uporabo. »Če so vam doma nekatere stvari 
v napoto, jih nikar ne vrzite v smeti! 
Stopite v stik z nami, mi jih bomo predelali 
in jim našli nove lastnike. Po dogovoru 
poskrbimo tudi  za  prevoz  več j ih 
predmetov in vam olajšamo delo.« (Petra 
Gačnik, članica Ropotarn'ce). Zaradi želje 
po ustvarjanju so koncept ponovne 
uporabe v Ropotarn'ci nadgradili, 

  Letošnji dobitniki priznanj 
za hortikulturno urejenost 
okolice svojega doma so:                                                   
§družina Razoršek, 
 Klek 32 a;
§družina Jager, 
 Čeče 1 a;
§družina  Medvešek, 
 Škofja Riža 18;
§družina Gračnar,
 Novi dom 2 in
§družina Prašnikar, 
 Partizanska cesta 44 a.

ustvarjajo pa tudi povsem nove izdelke iz 
rabljenih materialov. »Naš prvotni namen 
je bil vzpostaviti le posredovalnico 
rabljenega pohištva. Zaradi številnih 
razlogov pa smo morali precej dolgo čakati 
na uresničitev tega projekta, zato smo med 
tem v prostoru začeli improvizirano 
ustvarjati iz materialov, ki smo jih imeli na 
voljo. Ugotovili smo, da imamo precej idej 
in pa tudi znanja za predelavo rabljenih 
materialov ter pohištva. Odločili smo se, 
da Ropotarn'ca ne bo le posredovalnica 
rabljenega pohištva. Ropotarn'ca je postala  
prostor, kjer rabljene stvari zbiramo in jih 
kreativno prenovimo.« (Tanita Hohnjec, 
č l a n i c a  R o p o t a r n ' c e ) .  Po n u d b a 
Ropotarn'ce prihaja iz različnih prostorov 
in let. Vsak izdelek že ima svojo zgodbo, 
kar je po mnenju ekipe največji čar starih 
predmetov. Z združitvijo ekologije, 
kreat ivnost i  in funkcionalnost i  v 
Ropotarn'ci stare izdelke poživijo in hkrati 
ohranijo njihov nostalgični šarm. Izdelke 
prodajajo po simboličnih cenah in jih tudi 
prenovijo po vaših željah. Poleg prenove in 
prodaje se v Ropotarn'ci odvijajo tudi 
delavnice, predavanja, okrogle mize in 
druženja. »Odprti smo za vse predloge, 
pobude in sodelovanja. Če kdo potrebuje 
delavnico za ustvarjanje, naj nas prosim 
pokliče, z veseljem pomagamo.« (Tanita 
Hohnjec, članica Ropotarn'ce). S svojo 
dejavnostjo Ropotarn'ca pripomore k 
varčevanju z naravnimi viri, daljšanju 
življenjskih dob izdelkov, manjšanju 
količin odpadkov v zasavski regiji in stremi 
k ustvarjanju novih lokalnih delovnih 
mest. V projekt je Zavod KŠTM Trbovlje 
vložil ogromno prostovoljnega dela, poleg 
tega pa so že zaposlili dve osebi prek javnih 
del. Ropotarn'ca se nahaja na Vodenski 
cesti 50 v Trbovljah. Trgovina je odprta ob 
sredah popoldne (14.00– 18.00) ter ob 
p o n e d e l j k i h  i n  p e t k i h  z j u t r a j 
(8.00–12.00). 

Tanita Hohnjec
  



21DRUŽBA

Petek, 5. 12. 2014

  Projekt Stara šola, iz preteklosti v 
sedanjost je za lažji zagon na začetku 
pridobil pomoč prek razpisa Evropskega 
socialnega sklada za socialno podjetništvo, 
ki pa se je septembra letos končala, vendar 
rezultati živijo še naprej. V času projekta 
smo odprli kar 5 trgovin Stara šola po 
Posavju in Zasavju, nameravamo pa se še 
širiti, saj je naš slogan Staro šolo v vsako 
vas. Obdržali bomo tudi večino zaposlenih 
iz ekipe, ki je bila zaposlena prek projekta, 
celotno socialno podjetje KNOF trenutno 
zaposluje 14 oseb, pri zagotovitvi 
prostorov in sofinanciranju ene zaposlitve 
prek programa javnih del pa nam 
pomagata še Občina Trbovlje ter Zavod RS 

za zaposlovanje.
  Če nas še ne poznate, je Stara šola 
trgovina z rabljenimi predmeti, kjer lahko 
po simboličnih cenah kupite najrazličnejše 
predmete, in sicer od rabljenega pohištva, 
tehnike, kuhinjskih pripomočkov do 
oblačil, otroške opreme in starin. Stari šoli 
lahko tudi podarite lepo ohranjene 
predmete vseh vrst, ki jih ne potrebujete 
več. V Zasavju se te trgovine nahajajo v 
Trbovljah in na turistični točki GEOSS pri 
Litiji. 
  V preteklem letu smo priredili kar pet 
modnih revij Re-fashion show, kjer smo 
prikazali, kako ženstveno, odštekano in 
srčkano učinkujejo kombinacije oblačil iz 

Le eno življenje imaš
  V Občini Trbovlje smo v drugem 
novembrskem tednu obeležili svetovni dan 
spomina na žrtve prometnih nesreč, in 
sicer s celotedenskim dogajanjem v 
sodelovanju z Društvom prijateljev 
mladine Trbovlje in Delavskim domom 
Trbovlje. Aktivnosti, poimenovane Le eno 
življenje imaš, so potekale v kinodvorani 
Delavskega doma Trbovlje. Otrokom so se 
predstavili trboveljski gasilci in ekipa 
Zdravstvenega doma Trbovlje.

  Najmlajše je obiskala tudi 
županja Jasna Gabrič.

Trgovina Stara šola Trbovlje, Ulica 1. julija 4, 1420 Trbovlje
Telefon: 040 709 983

Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 in od 15.00 do 18.00, torek od 
11.00 do 18.00, 
vsako soboto od 8.00 do 12.00

Več najdete na www.starasola.si in profilu Facebook: Stara šola.

različnih časov. Predelane kose vse bolj 
cenijo tisti, ki želijo imeti v svojem domu 
unikatne predmete s šarmom preteklosti, 
vse bolj ozaveščene pa so tudi javne 
ustanove, knjižnice in šole, ki jim pohištvo 
iz ponovne uporabe po meri izdelamo. Za 
tiste, ki želijo sami ustvariti popolnoma 
svoj slog, pa organiziramo tudi tečaje 
šivanja in kreativne predelave pohištva. 
Prijave sprejemamo na starasola@knof.si.
Z nakupom ponovno uporabljenih 
oblačil, pohištva in knjig prispevate k 
ohranjanju okolja ter ustvarjanju novih 
delovnih mest, v svoj dom pa prinesete 
zanimive predmete, ki jim omogočite, da 
ponovno zaživijo in pišejo nove zgodbe.

Zgodba Stare šole se nadaljuje
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Ognjene fante v vsako 
gospodinjstvo
  Leto je naokoli in s tem je nastopil tudi 
čas za ognjene fante. Gre za koledar 
gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva 
Trbovlje – mesto. Na tem 13-listnem 
izdelku so prikazani motivi gasilcev na 
intervencijah in pripravah nanje. Ker je 
koledar namenjen predvsem ženskemu 
delu populacije, smo fantje na slikah tudi 
malce pomanjkljivo oblečeni. Dodatno 
vrednost da projektu humanitarna nota. 
Del izkupička od prodanih koledarjev gre 
za  osebno intervenci j sko opremo 

operativnih gasilcev PGD Trbovlje – 
mesto, del pa namenimo socialno ogroženi 
družini iz Trbovelj. Tako smo lani družini 
izpod Kuma namenili kar 2.000 evrov. 
Želimo si, da bi bil projekt letos vsaj tako 
uspešen kot lansko leto. Kupcem bo 
izdelek na voljo po 20. novembru. Cena 
barvnega koledarja bo 15 evrov, za 
posebno izdajo črno-belega pa bo 
potrebno odšteti 20 evrov. Na koledarju je 
letos 19 gasilcev in pa dve dekleti, ki 
sodelujeta kot ponesrečenki. Naročilo 
koledarjev na ognjenifantje@gmail.com. 
Avtor slik: Robert Ahlin

Trboveljčanka sodelovala na 
izboru za kmetico leta
  Zveza kmetic Slovenije ob dnevu 
kmetic pripravi osrednjo prireditev. Na 
prireditvi želimo opozoriti nase in na naš 
vztrajni kmečki stan. Razglasimo najlepše 
slike in fotografije, ki jih na naš razpis 
pošljejo naše članice. Predvsem pa 
predstavimo kmetice, ki jih društva 
predlagajo v izbor za kmetico leta. To so 
naše članice z različnimi življenjskimi 
zgodbami, a s pomembnim prispevkom za 
naš stan. Sodelovalo je devet kandidatk, 
letos je bila na izboru za kmetico leta  iz 
društva kmečkih žena in deklet Trbovlje 
Tatjana Pirnat. Zmagala je Korošica Milka 
Podričnik. Slavnostna govornika na 
letošnji prireditvi sta bila predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor ter 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Dejan Židan. Vsem 
kandidatkam iskrene čestitke za izziv in 
sodelovanje na izboru.

Društvo kmečkih žena in deklet 
Trbovlje

  Županja Občine Trbovlje se 
je dogodka udeležila v luči 
dobrega sodelovanja med 
občinama.
Foto: Iztok Pipan

Elektrarna na lesno biomaso
  V novembru je potekal za kisovško 
podjetje EVJ Elektroprom velik dogodek. 
Ob prisotnosti lastnika podjetja Janeza 
Vidmarja, vodstva podjetja, nekdanje 
poslanke EU, župana Zagorja, županje 
Trbovelj, drugih uglednih gostov ter 
krajanov je bila uradno odprta elektrarna 
na lesno biomaso, ki proizvaja električno 
energijo in toploto. K odprtju elektrarne je 
mnogo truda prispeval Trboveljčan, 
nekdanji  občinski svetnik,  Tomaž 
Trotovšek. 

25. obletnica skupine za 
samopomoč Trbovlje
  Preteklo je 25 let od ustanovitve 
Skupine za samopomoč bolnikov z rakom, 
katere pobudnica je bila prostovoljka 
Tončka Odlazek. S to pobudo so jo 
povabili in sprejeli v Zdravstveni dom 
Trbovlje. Pomagala ji je patronaža s 
strokovnimi sodelavci in takratno 
direktorico ZD Marinko Zaletel. Zbrali 
smo se v predavalnici Delavskega doma. 
Častni pokrovitelj je bil ZD Trbovlje. 
Povabile smo veliko gostov, ki so nas s svojo 
prisotnostjo razveselili. Na vabilo so se 
odzvale tudi naše članice skupine za 
samopomoč.
  Ob prijetnem vzdušju kulturnega 
programa, ki ga je povezoval Primož Siter, 
je praznovanje potekalo slovesno v 
počastitev naše obletnice. Nastopili so: 
Moška vokalna skupina Un 's Trboul, 
vokalistka s kitaro Anja Pustak Lajovic in 
lutkovna skupina Lučka iz Trbovelj. 
Strokovna voditeljica skupine Zdenka 
Deželak je gostom zaželela dobrodošlico 
na prireditvi, pozdravila jih je tudi 
predsednica koordinacijskega odbora 
DOB Slovenije Milena Pegan Fabjan. 
Skupina je doslej uspešno in vzajemno 
sodelovala z Občino Trbovlje, zato se je 
svečanega dogodka udeležila tudi županja 

Jasna Gabrič. 25 let delovanja pomeni 25 
let trdega dela, sodelovanja, solidarnosti, 
tudi solza, bitk, navdiha in zmag.
  Po kronološkem in vsebinskem 
pregledu dela skupine, od ustanovitve pa 
do danes, so sledila priznanja. Predsednica 
koordinacijskega odbora DOB Slovenije 
in sekretar društva Blaž Bajc sta podelila 
društvena priznanja za prostovoljno delo 
ter pomoč pri izvajanju programa Pot k 
okrevanju. Posebne zahvale so prejele: 
zdajšnja direktorica ZD Trbovlje Tatjana 
Jevševar,  s trokovna sodelavka pri 
ustanovitvi skupine Marjana Jazbec in 
takratna direktorica ZD Marinka Zaletel. 
Ob koncu uradnega dela prireditve so nas z 
lutkovno predstavo Doli bol za vse nas 
nasmejale članice lutkovne skupine Lučka.
Druženje se je nadaljevalo s pogostitvijo v 
avli Kulturnega centra, kjer je pobudnica 
za ustanovitev skupine Tončka Odlazek 
upihnila 25 svečk in zarezala v torto. Hvala 
Tončka, da se vsa ta leta lahko ženske s 
podobnimi izkušnjami družimo in 
izvajamo program Pot k okrevanju DOB 
Slovenije. Ob prijetnem klepetu in stisku 
rok je druženje trajalo do poznega 
popoldneva. Razšli smo se polni lepih 
vtisov v upanju, da se vsak trenutek našega 
življenja predamo lepim in pozitivnim 
mislim.

Lidija Hutar
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210 let zasavskih steklarn
  V Zasavskem muzeju Trbovlje je na 
ogled razstava 210 let zasavskih steklarn. V 
vseh zasavskih občinah so delovale 
steklarne; pred 210 leti je začela obratovati 
v Zagorju, leta 1825 v Trbovljah in 1860 v 
Hrastniku. Obratuje še hrastniška, ki bo 
drugo leto slavila 155 let delovanja, kar je 
redkost v širšem prostoru. Kljub visokim 
letnicam je bil glavni namen predstaviti 
steklarsko dediščino, ki jo hrani muzej, ter 
podati kratek zgodovinski oris razvoja 
steklarstva in steklarn v Zasavju. Prvi del 
predstavitve na razstavi in v publikaciji, ki 
je ob tem izšla, je zgodovinski, s 
predstavitvijo razvoja vseh treh zasavskih 
steklarn. Drugi del je kataloški prikaz 
steklenih izdelkov. Fond izdelkov v muzeju 
šteje prek 800 predmetov, zato je bilo 
potrebno narediti izbor. Na razstavi so 
predstavljeni po obdobjih in nekaterih 
razstavnih katalogih, v publikaciji pa tako, 
kot smo mislili, da jih bo najlažje 
predstaviti, in sicer: namizno steklo, 
embalažno steklo, laboratorijsko steklo, 
okrasni stekleni predmeti, spominski in 
personalizirani predmeti ter tehnično 
steklo. 

Irena Ivančič Lebar

  Ve r j e t no  bo  ma r s i kdo 
presenečen nad nekaterimi 
razstavljenimi izdelki, saj 
večina ob besedi steklarna 
pomisli na kozarce, steklenice, 
vaze … Občudujemo spretnost 
steklarjev pri oblikovanju 
ročnih in celo umetniških 
izdelkov,  vsekakor  pa ne 
pomislimo na steklene opeke, 
avtomobilske žaromete, še 
manj akumulatorje.

Novi oskrbnik koče na 
Kumu
  Planinci Planinskega društva Kum 
skrbimo za kočo, da je primerno 
vzdrževana, da zagotavljamo osnovni 
planinski standard, da je odprta in na 
r a z p o l a g o  p l a n i n c e m  i n  k a r  j e 
najpomembnejše, da je zanje dobro 
poskrbljeno. To pa je naloga oskrbnika. 
Tudi na Kumu, kot na mnogih drugih 
planinskih kočah, se oskrbniki pogosto 
menjajo in prava sreča je, da vztrajajo daljša 
obdobja. Oskrbnikom je vsekakor 
naložena velika odgovornost, z dobro 
opravljenim delom ohranjajo ugled 
društva in gradijo tudi svoj ugled. 
  Prvega junija letos je našo kočo prevzel 
v oskrbo Roman Ledinek. Trboveljčani 
Ledinkove dobro poznamo, Romanov brat 
Miha je legenda Šmarne gore in tudi 
Roman se je kar nekaj let kalil pod 
njegovim okriljem. Pravi, da je dlje časa 
razmišljal o samostojni poti kot oskrbnik 
koče. Ko se je pokazala priložnost na 
Kumu, ni dosti razmišljal. Zgrabil je 
priliko, si izdelal odlično strategijo, za 
svojo idejo navdušil vse svoje sorodstvo in 

  Kum, prvak med zasavskimi 
hribi, je vabljivi cilj mnogih 
planincev in rekreativcev, ne le 
Zasavci, z vse Slovenije in tudi s 
Hrvaške  se  p lan inc i  rad i 
podajajo na ta razgledni vrh. 
Nanj se vzpenjamo z vseh strani 
po osmih različnih planinskih 
poteh, če pa ni prave volje za 
hojo, se na vrh tega hriba lahko 
tudi udobno pripeljemo z 
avtomobilom. Vsi obiskovalci 
radi obiščemo planinsko kočo, ki 
stoji na Kumu že od leta 1954. 

že prvi dan na Kum privabil množico ljudi. 
Otvoritveni dan je bil navdušujoč, prišleke 
je po planinski maniri postregel z odličnim 
ričetom, razvajal jih je s »funštercem« in z 
zapeljivimi sladicami. Roman je namreč 
s la šč ičar,  s l adokusc i  se  ga  dobro 
spominjamo, ko se je pred leti po naši 
dolini proslavil s svojimi dobrotami in te je 
vključil tudi v svojo kumsko ponudbo, kar 
sicer ni navada v planinskih kočah, a je 
sloves njegovih »kremšnit« že zaokrožil po 
naši deželi.       
  Roman je v oskrbniško ekipo vključil 
svojo družino in po potrebi tudi nekaj 
prijateljev. Prišlekom ponuja enolončnice, 
ki so jih planinci vajeni, ob koncih tedna 
pa mnogi prihajajo na Kum na kosilo ali pa 
na popoldansko sladico. Ob koči je 
postavil ogrado in hlev za oslička ter mlad 
kozji par, z zunanjimi igrali in otroškim 
kotičkom v koči pa je poskrbljeno tudi za 
najmlajše. Ob koncu leta pripravlja tudi 
silvestrovanje in če vas mika preživeti 
najdaljšo noč na Kumu, ste toplo 
dobrodošli. Planinci, Kumovci si skupaj z 
oskrbnikom Romanom prizadevamo, da 
bo Kum tudi vnaprej vabljiv za preživljanje 
prostega časa.

Marjeta Bricl
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  Zuhdija Škrgić iz bosanske Velike 
Kladuše nujno potrebuje presaditev ledvic, 
saj mu njegove odpovedujejo. Enesa 
Marković je, ko je izvedela za njegovo slabo 
zdravstveno stanje, čeprav imata z Zuhdijo 
različni krvni skupini, požrtvovalno 
stopila sorodniku naproti in mu želela 
podariti svojo ledvico, da bi mu rešila 
življenje. Tovrstno operacijo izvajajo le v 
Franciji in za to so bila potrebna finančna 
sredstva. Tako so Enesini prijatelji v maju v 
Delavskem domu Trbovlje pripravili 
dobrodelni koncert z zbiranjem sredstev za 
operacijo. Zbrana sredstva je porabila za 
množico preiskav, HLA-tipizacijo, poti po 
Sloveniji in Franciji, za preglede in izvide. 
Potrebne so bile tudi notarske usluge in 
prevajanje dokumentacije. Na operacijo se 
je  pr ipravl ja la  tudi  s  spremembo 
življenjskega sloga. Prestala je številne 
preiskave in analize, z bratrancem sta bila 
že v Franciji. Srce se ji je zlomilo, ko je 
izvedela, da kot darovalka ni primerna. 

Preberite si njeno izkušnjo. 

  Dotaknila se bom tega, kar je bilo 
aktualno, zdaj je pa dokaj boleče. Dolžna 
sem pojasnilo o vsem, kar se je dogajalo. 
Dolžna zato, ker so mi najprej stale ob strani 
Trbovlje, občina, ki predstavlja vse nas. Ob 
strani so mi stali vsi, ki so se udeležili koncerta 
ali so pomagali finančno in moralno. 
  V mesecu maju sem se odločila darovati 
ledvico svojemu sorodniku, kar pa več ali 
manj vsi veste. To sem si močno želela, ob vsej 
vaši podpori pa se je začelo uresničevati. 
Zdaj, ko pogledam nazaj, sem srečna, da sem, 
kar sem. Srečna, da živim ravno v tem kraju 
in ravno v tej državi, da govorim, kot znam, 
delam, kot mi narekuje srce. Čeprav se, kot 
pravi kolegica, včasih, ko gredo vsi desno, jaz 
napotim levo. Tudi to se dogaja, seveda.
Izvidi so bili super hitro zagotovljeni, poslani 
v bolnišnico v Francijo, prejela sem datum 
odhoda  in  ka r t o  za  po l e t .  To l i ko 
negodovanja, nestrpnosti in komentarjev je 
bilo okrog mene. Nekateri zaradi strahu 
zame, drugi ... Verjetno vsi vedo, zakaj ... 
Ničesar nisem želela več slišati, samo še oditi 
sem si želela. Čim prej. Da bo končno za 
menoj in se bom začela pripravljati tudi na 
operacijo. Vsem tako čudno, meni niti 
najmanj.

  Sam polet, tuja država, tuj jezik, 
frapirano in malce strašno. Moje življenje je 
bilo nasprotje tega, kar sem doživljala v tistih 
trenutkih. Bilo mi je lažje, ker sem s seboj 
vodila fanta, svojega sorodnika. Za roko, v 
kateri je utripala fistula, ki sem jo držala pod 
roko, da se ne udari ali da ga kdo ne udari. In 
tako nisem imela časa paničariti. Pristanek 
in snidenje s koordinatorji ter še eno 
pacientko in z njeno materjo kot mogočo 
darovalko organa. In že sem bila v svetu, ki 
mu pripadam. Svetu, kjer je to čisto nekaj 
normalnega in kjer me ne gledajo kot čudno 
ali celo noro. Druženje z vsemi je bilo 
fascinantno. Ogled in obisk pacientke, ki je 
ravno darovala ledvico. Njeno počutje in 
hudomušnost sta me le še porinila naprej. 
Odločnejša nisem bila nikoli.

Zgodba o življenju za življenje
  Začela sem s pregledi. Jemanje krvi kar 
naprej je pripeljalo do stanja oslabelosti. Bil 
je neizbežni padec v nezavest, največ zaradi 
moje trmoglavosti in prižiganja cigarete. Po 
tistem nisem pokadila skoraj nobene več. 
Začela sem slediti ukazom in navodilom 
zdravnikov in celotni ekipi, ki je delala z 
menoj. Mladi, uslužni in zelo prijetni ljudje. 
Snemanje, krvni tlak, skenerji in še in še več. 
Vsako minuto me je čakalo navodilo za 
naprej. Pregledi so resnično natančni. Super 
kri, zdravje, brez bakterij, vnetij, vse deluje 
kot urica in kot pri zelo mladi osebi. Na to 
sem še posebej ponosna. Obisk pri psihologinji 
me je najbolj skrbel, saj sem zadnje čase 
doživela marsikaj, kar je pustilo nekaj ran in 
brazgotin. Po pogovoru je gospa odložila 
zvezek, se zastrmela vame in mi dejala, da 
končno razume ves smisel življenja in da se ji 
je v dolgoletni praksi zgodilo zdaj drugič, da 
nekdo resnično nekaj želi in dela s srcem. 
Normalno, da sem bila ponosna, zelo 
ponosna. 
  Čakalo me je še nekakšno »skeniranje« 
oziroma preverjanje delovanja ožilja in 
arterij. Ta pregled, čeprav se me nihče ni 

  Enesa Markovič je velika 
ljubiteljica živali, mati in žena, 
v vsaki humanitarni akciji je 
pripravljena aktivno sodelovati. 
Letos je za skromno Trbovelj-
čanko težka preizkušnja, saj se 
je nesebično odločila, da bo 
svojemu 21-letnemu bratrancu 
podarila ledvico. 
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O delu trboveljskih 
čebelarjev
  Čebelarstvo je v naši dolini, kot tudi 
drugod, prisotno že od nekdaj. V društvo 
pa so se čebelarji organizirali že skoraj pred 
100 leti. Danes je v Čebelarsko društvo 
Trbovlje vključenih 33 čebelarjev, ki imajo 
svoje čebelnjake postavljene po pobočjih 
okrog mesta, s čebelarstvom pa se 
ukvarjajo predvsem ljubiteljsko. Pravijo, 
da je čebelarstvo poezija kmetijstva, vsi pa 
se zavedamo, da je mnogo več. Poslanstvo 
čebelarja ni le pridobivanje medu in 
drugih čebeljih pridelkov. Danes se že vsi 
zavedamo pomembnost i  čebe l  za 
opraševanje samoniklih in gojenih rastlin, 
ki s tem daleč največ prispevajo k pridelavi 
h r a n e  i n  o h r a n j a n j u  b i o t s k e 
raznovrstnosti. Še posebno poslanstvo 
slovenskih čebelarjev pa je ohranjanje 
avtohtone kranjske čebele, kranjske sivke, 
na katero smo čebelarji še posebej ponosni. 
  Zato v okviru našega društva izvajamo 
različna izobraževanja in posvetovanja 
čebelarjev, da pa svoje delo predstavimo 
širši javnosti, vsako leto odpremo vrata 
našega društva. Letos se je to dogajalo v 
juniju in zelo smo se razveselili mnogih 
malčkov, šolarjev in preostalih občanov, ki 
so se seznanjali z našim delom. 
  Žal pa naše društvo še nima svojih 
društvenih prostorov. A tudi tu nam gre na 

bolje. Načrtujemo postavitev učnega 
čebelnjaka z manjšo predavalnico, za kar 
smo že uspeli izposlovati pri občinskih 
oblasteh primerno zemljišče v zgornjem 
delu Trbovelj. S tem si bomo zagotovili še 
plodnejšo društveno dejavnost, predvsem 
pa bo čebelnjak nenadomestljiv za 
izvajanje šolskih krožkov še vnaprej. 
  Tu d i  l e t o s  s e  2 1 .  n o v e m b r a 
vključujemo v projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz jabolka, 
mleka,  kruha,  masla in seveda iz 
slovenskega medu. Ob tej priložnosti 
bomo čebelarji obiskali več osnovnih šol in 
vrtcev v našem mestu.
  Naj medi! 

Čebelarsko društvo Trbovlje

  Zavedamo se ,  da  je  s 
pomenom in  mikavnostjo 
čebelarjenja treba seznanjati 
otroke že od malega, zato 
skupaj s pedagogi izvajamo 
čebelarski krožek na OŠ Ivana 
Cankarja. Krožka se udeležuje 
približno 24 zvedavih šolarjev in 
mogoče bomo koga navdušili, da 
se bo v zrelih letih loti tega 
posla. Predvsem zato, ker smo v 
bližini šole postavili pravi 
čebelnjak s tremi čebeljimi 
družinami, za katere skrbijo 
mladi čebelarčki skupaj s svojim 
mentorjem. 

dotaknil, me je zabolel. Mislila sem, da je 
konec, da je to to, da sem paralizirana in ne 
bom mogla več na noge. Tekočina, ki se je 
tedaj pretakala po mojem ožilju, je nekaj 
odkrila in v hrbtenici me je ukleščilo. Po 
petih minutah sem bila že na nogah. Kot je 
prišlo, je tudi odšlo.
  Malo me je zaskrbelo, a ne pretirano, ker 
sem bila spet kot prej. Nič ni več bolelo, nič 
stiskalo in nič lomilo. Poklicali so me na 
redni posvet s kirurgom in profesorjem 
celotnega operativnega postopka, ki sta 
odločala in dajala zeleno luč. Koordinatorji, 
sorodnik in jaz; oba rdečih lic, veselega 
pričakovanja in z datumom operacije. Kaj pa 
lahko gre narobe? VSE. Slika mojih ledvic in 
ožilja, solze v očeh profesorja in celo kirurga 
... Francoščina ... Moje čakanje na prevajalca 
... Spogledovanje ...
  Enostavno ne morem opisati, saj so mi 
z a č e l e  v  g l a v i  o d z va n j a t i  b e s e d e 
koordinatorja. Dve arteriji, dve žili iz 
ledvice, druga ledvica ovita okrog hrbtišča, 
anomalija, ki je v svetu skoraj ni ... So redke,  
a so ... S svojim zdravjem sem prednjačila v 
vseh pogledih,  moji  obe ledvici  pa 
deformirani. Zdravi, a v nenehni nevarnosti. 
Ogroženo bi bilo moje zdravje in življenje. 
Nič več nisem slišala, le solze so tekle, srce me 
je izdajalo, mešali so se jeziki, francoščina, 
angleščina in bosanščina. Takrat sem 
pomislila: »Kaj bi dala za en stavek v 
slovenščini.« Živa apatičnost. Skrbnost in 
pozornost vseh. Pogled k sorodniku, ki sem ga 
komaj  zmogla .  Čeprav s e  j e  dr žal 
presenetljivo bolje od mene, nisem zmogla. 
Padla sem. Moje življenje je v tistem 
trenutku izgubilo ves smisel ... Še vedno 
krožim. Vstajam, poskušam delati, iti 
naprej. A vsak večer se vračam k dogodkom, 
ki so se zgodili. Mnogi so mi rekli, da je vse z 
razlogom. Mnogi mi stojijo ob strani, a 
vendar sem sama v vsem tem. Ko bi vedeli, da 
je to v svetu čisto nekaj vsakdanjega, ko bi 
zdravstvo delalo, kot bi si mi želeli … Mnogi 
bi bili zdravi ali bi vsaj dobili možnost 
nekajletnega normalnega življenja. Tu nisem 
pomembna jaz, pomembno je dejstvo, da se 
nekomu lahko pomaga. Govorim le zase. Ne 
bom živela večno, a kolikor mi je danega, 
bom vedno, ampak vedno, delovala, kot 
znam in kolikor zmorem. Mogoče mi ni 
usojeno darovati ledvice, vendar bom nekoč 
nekomu mogoče pomagala z delčkom jeter, 
odrezanimi lasmi ... Ne vem, a upam. 
Upam, da vsi nekoč dobijo možnost, možnost 
normalnega življenja; živeti in biti človek.

Enesa Marković 



26 INTERVJU

Petek, 5. 12. 2014

Avtorica intervjuja: Marina Benetek
Fotografije: Občina Trbovlje 

 40 na 50 podlage
  »Čet r tega  novembra  j e  v  svo j 
življenjepis vpisal 90 let Tine Lenarčič. Ta 
pogovor bi zelo rada začela takole ...
  ... bil je sončen topel dan, ko sva se s 
Tinetom dogovorila za klepet v kavarni
Delavskega doma, ki ga brez njegovega 
sodelovanja morda sploh ne bi bilo. A ni 
bilo tako. Bil je meglen deževen dan, kot je 

INTERVJU – TINE LENARČIČ

za november pač običajno in sem si mislila, 
da bo bolj primerno, če se dobiva v 
prostorih društva upokojencev, a Tine si je 
izbral turistično društvo, kjer je tudi na 
vsakem koraku viden njegov pečat. A kraj 
sploh ni pomemben. Ko je Tine vstopil, ni 
bilo več prostora za jesensko malodušje, 
kajti spremljala ga je zanj značilna 
pozitivna energija, nalezljiva za vsakogar, 

ki se znajde v njegovi bližini. Pomislila sem 
– to so mu rojenice položile v zibelko – in 
sem ga vprašala, čeprav tega nisem imela v 
prvotnem načrtu.«

Ali so ti kdaj povedali, kakšen dan je bil 
tisti 4. november 1924?
  »Bil je jesenski dan, ko se narava in 
ljudje pripravljajo na hladne dni. Rojen 
sem bil v Glažuti, kjer je stanovalo petsto 
ljudi, od tega tristo otrok. V tej hiši je imela 
Lesarjeva babica polne roke dela, zato ta 
dan ni bil kaj posebnega. Vem pa, da je bil 
za moje starše srečen dan, dobili so osmega 
otroka; bili smo štirje fantje in štiri dekleta, 
številna, skromna in srečna družina.« 

Tvoje otroštvo že zaradi časov, kakršni 
so bili, gotovo ni bilo lahko. Življenje v 
tako veliki družini si danes kar težko 
predstavljamo. Predvsem za mlade 
bralce bi bilo zanimivo slišati, kako ste 
sploh preživeli brez računalnikov, 
pametnih telefonov, televizije in drugih 
čudes, ki nas danes spremljajo na 
vsakem koraku.
  »Imel sem srečno otroštvo, bili smo 
skromni in sploh nismo vedeli, da bi se 
dalo bolje živeti. Igrali smo se vse mogoče – 
balinali, 'fucali' z gumbi, tretjega zbijali, se 
skrivali. Spomnim se dogodka leta 1936, 
ko so na Njivi nastopali vrvohodci. Med 
hišami so napeli žično vrv in hodili po njej. 
Seveda smo takoj drugi dan nekaj 
podobnega poskusili tudi otroci v Glažuti 
in k sreči se je dobro končalo. Vendar pa 
nismo imeli dosti časa, da bi razmišljali o 
neumnostih, saj smo otroci morali tudi 
delati. V naši družini sem imel jaz na skrbi 
gnoj. Pridno smo pobirali konjske fige in 
tisti, ki niso vedeli za to mojo dejavnost, so 
se čudili, da na naši gredi vse tako dobro 
uspeva. Zraven Glažute je imel Rudnik 
sekalnico drv, tudi tam sem pomagal in 
pravi čudež je, da imam vse prste cele; drva 
za kurjavo pa sem le dobil. Smo se pa tudi 
potepali, na 'štircu' nabirali hrano za zajce; 
frače, 'fičufaji' in 'prekle' nam niso bili 

  Literarni prijatelji so v dvorani Društva upokojencev Trbovlje 
svojemu ustanovnemu in dolgoletnemu članu Tinetu Lenarčiču 
pripravili literarni večer ob njegovem 90. rojstnem dnevu. Večer je bil 
poln spominov in prežet z našo, s trboveljsko, kulturno dediščino. 
Gospodu Lenarčiču je vse lepo zaželela tudi županja Jasna Gabrič.
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neznanka,  še  posebno,  če  so bi l i 
nasprotniki otroci iz boljših družin.« 

Mladost  je  b i la  zaznamovana z 
grozotami 2. svetovne vojne. Kaj te je 
držalo pokonci?
  »Predvsem želja po preživetju, da 
obstanem. Preživel sem prisilno delo, 
mobilizacijo, ameriško taborišče v 
Marseillesu, na italijanski fronti sem bil 
skoraj obsojen na smrt, ker nisem ubogal 
vsega, kar so zahtevali od mene. Sklicali so 
že naglo sodišče, a se je srečno končalo. Bil 
sem tudi ranjen, zdravil sem se v raznih 
bolnišnicah, največ v Pragi in Gradcu. Res 
težke preizkušnje za mladega fanta, a sem 
vse prestal, kot rečeno – želja je bila zelo 
močna.« 

Po končani vojni si z veliko žlico zajemal 
dodatna znanja. Kaj te je gnalo, da si vse 
to zmogel?
  »Res je, opravil sem različne tečaje po 
delu, ekonomsko srednjo šolo in študij na 
višji šoli za organizacijo dela. Zdi se mi, da 
imam že v krvi željo po udejstvovanju. 
Začelo se je leta 1945 z občinskim pozivom 
za oživitev kulturne dejavnosti. Bil sem 
najmlajši in jasno, da nisem mogel reči ne. 
Ko sem se izkazal, da sem odgovoren, so 
prišle nove in nove naloge. Vse me je 
zanimalo, povsod sem želel pomagati in 
tako sem po domače povedano 'not 
padu'.«

Vsa področja tvojega delovanja je skoraj 
nemogoče našteti. Bil si aktiven na 
kulturnem področju, za tabo je bogata 
publicistična dejavnost, neizbrisen 
pečat si pustil v planinstvu in turizmu, 
pripravljal si izobraževalna predavanja, 
skratka noben pomemben dogodek v 
Trbovljah ni minil brez tvojega vodenja 
ali aktivnega sodelovanja. Pravzaprav o 
tem ne bi smeli govoriti v preteklem 
času, saj si še vedno vpet v dogajanja. A 
bil si tudi dober mož ter vzornik svojima 
sinovoma Marku in Matevžu. In zdaj 
vprašanje, ki si ga verjetno zastavlja 

vsakdo, ki bi bil vesel, da bi ti bil vsaj 
malo podoben. Kako si zmogel uskladiti 
družabno in družinsko življenje ne da bi 
trpelo eno ali drugo?
  »Odgovor bo povedal vse. Imel sem 
zlato ženo, še danes se vsak dan zahvalim 
Bogu zanjo. Ko smo gradili Delavski dom, 
je bilo res napeto. Takrat je bilo vse na kupu 
– ženitev, urejanje stanovanja, šola, 
pričakovanje otroka, spremembe v službi, 
'štrajk' … Zmogel sem tudi po zaslugi 
Mileninega razumevanja in svojega 
življenjskega mota – povezovanje kulture 
in planinstva v skupno dejavnost, ki krepi 
človeka kot fizično in duhovno bitje.« 

Za svoje delo si prejel tudi številna 
priznanja. Kaj ti pomenijo priznanja in 
kaj dejstvo, da si prepoznaven, da te 
someščani poznamo, spoštujemo, 
občudujemo in po domače večkrat 
r e č e m o  –  K A P O  D O L  P R E D 
TINETOM?
  »Priznanj ali kakšnega plačila nisem 
pričakoval. Pač so mi jih dali in jaz sem jih 
vzel in sem na vsa ponosen. Denarna 
nagrada je bila le ob koncu gradnje 
Delavskega doma, šla pa je za otroški 
voziček.«

O gradnji Delavskega doma si ves čas 
pisal kroniko. Škoda, da nisi imel časa za 
pisanje dnevnika v vseh teh letih – 
predstavljam si, da bi bilo toliko strani, 
da bi jih en močan 'hajer' komaj dvignil. 
Ob koncu najinega prijetnega klepeta te 
prosim še, da potešiš našo radovednost. 
Da imaš še veliko načrtov, o tem sploh ne 
dvomimo. Nam lahko zaupaš katerega 
od njih?
  »Najprej naj povem, da mi zmanjkuje 
časa. Še vedno vstajam ob petih, redno 
telovadim, potem preletim časopise, 
odhitim v dolino po nakupih, nato je treba 
pripraviti hrano, pospraviti, ko hočem 
brati, navadno zadremam. Dan se konča z 
Odmevi. Kljub natrpanosti urnika pa si 
zelo želim, da bi dokončal knjigo 100 let 
planinstva v Trbovljah.« 

Gotovo jo boš, saj vemo, da vedno 
vztrajaš do konca. Ob vseh naštetih 
obveznostih pa ne pozabi kar največkrat 
p r i t i  m e d  s vo j e  p r i j a t e l j e ,  k i 
potrebujemo tvojo energijo, da se bomo 
po tvojem vzgledu najbolje spopadali z 
življenjskimi preizkušnjami. Vse 
najboljše, Tine! 

  Čestitkam Tinetu Lenarčiču 
ob njegovi zavidljivi 90-letnici 
s e  p r i d r u ž u j e m o  t u d i  v 
uredništvu časopisa. Želimo mu, 
da ga še naprej spremljajo 
zdravje, veselje in neomajna 
volja. Iskrene čestitke! 

Foto: osebni arhiv
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Glasbena šola Trbovlje 
uspešno v novo šolsko leto in 
v veseli december
  Glasbena šola Trbovlje vsako leto 
razpisuje prosta vpisna mesta v predšolske 
g l a s b e n e  i n  p l e s n e  p r o g r a m e , 
instrumentalni pouk, petje in v sodobni 
ples. Razpis je bil za šolsko leto 2014/2015 
objavljen skladno s šolskim koledarjem že 
maja 2014, na začetku junija pa so 
sprejemni preizkusi in vpisi presegli vsa 
pričakovanja, saj smo že s prvim vpisnim 
rokom zapolnili vsa prosta mesta, vse 
oddelke. Tako je s 1. septembrom začelo s 
poukom več kot 300 učencev, nekaj pa je 
bilo žal tudi zavrnjenih, kar se zgodi redko, 
saj je število vpisnih mest omejeno. Dobro, 
strokovno in predano delo učiteljev ter 
predstavitev šole trboveljskim osnovnim 
šolam, predvsem pa vrtcem, se kažejo kot 
zelo uspešni.
  Ker je šolsko leto že v polnem zagonu, 
so prvi nastopi že pokazali, kaj so se učenci 
naučili. Vendar najpomembnejši za 
Glasbeno šolo Trbovlje ostaja praznični 
projekt, ko se učitelji in učenci mrzlično 
pripravljajo na tradicionalni božično-
novoletni koncert, ki bo v četrtek, 18. 
decembra 2014, ob 19. uri v gledališki 
dvorani Delavskega doma Trbovlje. Tudi 
tokrat vas scenski, glasbeni in plesni 
dogodek ne bo pustil ravnodušne, saj bo 
oder zasijal ter zazvenel v popolnoma 
prazničnem vzdušju. Vljudno vabljeni.

Katja Mikula, ravnateljica

V OŠ Tončke Čeč smo se gibali 
z babicami in dedki
Oktobra je Zavod za medgeneracijsko 
sodelovanje Simbioza Genesis po Sloveniji 
izvajal nov projekt Simbioze – Simbioza 
giba, ki je v športnem duhu povezal dve 
generaciji. Tudi naša šola je sodelovala pri 
projektu Simbioza giba, ki je potekal od 
13. do 19. oktobra. V  času športnih ur 
smo pripravili program, kjer so se lahko po 
parketu naše telovadnice skupaj zapodili 
učenci s svojimi babicami in dedki. V 
projektu Simbioza giba so sodelovali 
učenci 2. in 3. razredov. Program je vodil in 
izvajal učitelj športa Marjan Knaus s 
pomočjo razredničark. Z vnuki je gibalo in 
migalo 29 babic in dedkov. Leta niso bila 
ovira. Dedki in babice so z vnuki tvorili 
pravo športno ekipo z obilico dobre volje 
in pozitivne energije.

Karmen Lindič

Spoznavanje kulturne 
dediščine Primorske
  Konec septembra je v Osnovni šoli 
Ivana Cankarja Trbovlje dišalo, se rezalo, 
lepilo, zlagalo, sestavljalo, risalo, barvalo 
…. Skratka, preživeli smo delovno 
dopoldne; učenci vseh starosti so se 
povezali v različne skupine, ki so 
pripravljale izdelke za večerni dobrodelni 
sejem. V smislu medgeneracijskega 
sodelovanja so nam pomagale trboveljske 
klekljarice, članice Društva kmečkih žena 
in deklet, člani folklorne skupine, starši 
naših učencev in obe srednji šoli iz 
Trbovelj. Medgeneracijsko druženje, 
kreativno ustvarjanje, spoznavanje 
tradicionalne kulturne dedišč ine, 

dobrodelnosti so bili vodilo dejavnosti, ki 
so potekale na šoli. Številni delovni prstki 
in zvedave oči so potrdili, da smo izvedli 
kakovostne delavnice in upamo, da smo 
prenesli nekaj znanja na mlade. Kulturni 
spored, ki je povezal staro in mlado, 
tradicionalno in moderno, velike in male, 
glasne in tihe, plesalce in recitatorje, je 
znova pokazal, da imamo Slovenci 
navdihujočo tradicijo in mlade, ki bodo 
znali krojiti svojo kulturno prihodnost. 
Koordinatorica Jerica Rajšek, vsi zaposleni 
in mnogi zunanji izvajalci smo se potrudili, 
da bo dan ostal učencem in obiskovalcem v 
lepem spominu. Vse prejete prostovoljne 
prispevke smo naložili v šolski sklad. Torej, 
od otroka do otroka – od srca do srca.

Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica
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Dnevi evropske kulturne 
dediščine v Osnovni šoli Tončke 
Čeč
  Vsako leto v mesecu septembru Zavod 
za varovanje kulturne dediščine Slovenije 
skupaj z drugimi evropskimi državami 
pripravi Dneve evropske kulturne 
dediščine. Letos smo se jim v dneh od 29. 
septembra do 4. oktobra na temo 
Dediščina gre v šole pridružili tudi v naši 
šoli. Pripravili smo dejavnosti, v katere so 
bili vključeni vsi učenci. Začeli smo 29. 
septembra s prireditvijo Rudarske zgodbe 
v sliki in besedi. K sodelovanju smo 
p ov a b i l i  t r b ov e l j s k e g a  s l i k a r j a , 
karikaturista in ilustratorja Jožeta Ovnika. 
Na otvoritveni prireditvi je razstavil risbe, 
ki prikazujejo podobe našega kraja nekoč 
in danes. Dogajanje sta z rudarskimi 
pesmimi popestrila tudi dva šolska zbora. 
Gledališki krožek pa je prisotne spomnil na 
stare rudarske čase s predstavo Knapovska 
zgodba. Že v dopoldanskem času so učenci 
6. in 7. razredov v sodelovanju s šolsko 
knjižnico, Knjižnico Toneta Seliškarja 
Trbovlje in Delavskim domom Trbovlje 
literarno in likovno ustvarjali. Na šoli so 
potekale ustvarjalne delavnice. V splošni 
k n j i ž n i c i  s o  s p o z n a v a l i  z b i r k o 
domoznanstva. Na pročelju Delavskega 
doma so si ogledali mozaik in kipe. 
Petošo lc i  so  raz i skova l i  t radic i jo 
zborovskega petja v Trbovljah po 2. 
svetovni vojni. Na povabilo so se odzvali 
člani vokalne skupine Katarinski fantje, ki 
so zapeli nekaj stanovskih in nekaj ljudskih 
pesmi v različnih narečjih. Obiskali so tudi 
Dom Svobode in si ogledali gledališko 
dvorano, oder in zakulisje. Učenci 3. in 4. 
razredov so v sklopu prireditev v muzeju 
spoznavali pomen odkritja premoga za 
razvoj in širjenje našega kraja. Izdelali so 
svečano rudarsko uniformo in izvedli star 
rudarski običaj – skok čez kožo. Učenci 
naše šole so ob pomoči mentorjev začrtali 
in pripravili učno pot Poti rudarjenja. V 
vlogi turističnih vodičev so obiskovalce 
popeljali po učni poti od točke do točke. 
Na posameznih točkah začrtane poti so 
obiskovalce seznanili z dejavnostmi, 
vezanimi na rudarstvo v Zasavju, in s 
posledicami rudarjenja na podobi 
pokrajine in samih ljudi. V prireditvenem 
tednu so članice Aktiva kmečkih žena 
Trbovlje našim najmlajšim šolarjem 
pripravile rudarski »fruštik«. Zadišalo je po 
beli kavi in »funštercu«.

Karmen Lindič

  N a j m l a j š e  j e  z a b a v a l 
rudarski škrat Pekmandeljc.

Svetovno srednješolsko 
debatno prvenstvo – WSDC
  Svetovno srednješolsko debatno 
prvenstvo ali WSDC je tekmovanje na 
najvišji ravni za srednje šole. Poteka od leta 
1988 in vsako leto privabi ogromno število 
držav. Prvič se je svetovno prvenstvo 
odvijalo v Avstraliji, od takrat pa še v 
Kanadi, na Škotskem, v Angliji, Južni 
Afriki, na Novi Zelandiji, v ZDA, Izraelu, 
Singapurju, v Katarju … Tako sta 
priznanja dijakom podpisala tudi Tony 
Blair in Nelson Mandela. Tekmovanje 
poteka v angleškem jeziku, čeprav sodeluje 
mnogo ekip, katerih materni jezik je 
angleščina, kar pa večine ne ustavi na poti 
do novih zmag.
  Slovenska nacionalna ekipa se je že 
večkrat prebila v osmino finala in enkrat 
tudi do četrtfinala. Lansko leto se je 
tekmovanje odvijalo v Turčiji, letos pa so 
septembra s ledi l i  pr i jave,  pisanje 
priporočil, motivacijskih pisem in zbiranje 
rezultatov. Po prijavah je bila izbrana ekipa 
šestih, ki se po dveh mesecih skrči na pet 
članov – peterica. Ta avgusta potuje v 
Bangkok na Tajsko. Letošnjo peterico 
predstavljata dijakinji iz Gimnazije Litija 
in Škofijske gimnazije iz Ljubljane, dijak iz 
ljutomerske gimnazije in dva dijaka 
Gimnazije in ekonomske srednje šole 
Trbovlje – Peter Adamič in Kristina 
Rožanc. 
  Peterica se dva vikenda mesečno 
sestane v Ljubljani pod budnim očesom 

predsednice Zavoda za in proti Ljubljana, 
ki vodi priprave. Dijaki  se, poleg priprav, 
udeležujejo tudi rednih turnirjev po 
Sloveniji z ekipami iz svojih klubov, 
decembra se bodo pomerili v malce 
spremenjenem formatu s študenti na 
akademiji in na turnirju za študente ter 
seveda na kakšnem mednarodnem 
tekmovanju po Evropi ter na državnem 
prvenstvu aprila 2014.
  Marsikdo bi se vprašal, o čem in kako 
se človek pripravlja na debatno prvenstvo. 
Vsak član peterice začne še bolj intenzivno 
kot prej slediti novicam, postane pravi 
»strokovnjak« za aktualne probleme in 
pretekle dogodke. Dva meseca pred 
prvenstvom objavijo štiri teme za debato v 
vladi ali opoziciji. Teme se navadno 
nanašajo na aktualne dogodke, zatorej 
pridobljeno znanje o gospodarstvu, 
e k o n o m i j i ,  p o l i t i č n i h  s i s t e m i h , 
problematiki v posamičnih delih sveta, 
ekologij i ,  mednarodnem pravu, o 
človekovih pravicah ipd. ni zaman. Hkrati 
se peterica uri v retoriki, hitrosti govora, 
glasnosti govora, premorih in preprosto v 
vsem, kar potrebuješ, da prepričaš sodnika 
in občinstvo, da imaš prav, da ni nič 
drugače kot tako, kot misliš oz. rečeš ti. In 
prav v tem je vsa zabava. S Petrom že 
nestrpno čakava, da odideva z ekipo 
zastopat naš klub, šolo, zasavsko mesto in 
slovenske barve.

K. Rožanc, 4. b, GESŠ 



30 ŠOLE

Petek, 5. 12. 2014

Cankarjevih 3 x 3
  Na lepo sončno jesensko soboto smo v 
Osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje 
izvedli 1. turnir v ulični košarki. Nastop 
učencev druge triade je bil skromen, a 
dobili smo zmagovalno ekipo, ki je domov 
odnesla pokal in lepe spomine. Nastop 
učencev tretje triade pa so obogatili naši 
nekdanji učenci, ki so se odzvali povabilu. 
Košarkarski boj je bil izenačen, zmagali pa 
so malce starejši in malce močnejši fantje. S 
turnirjem smo dokazali, da za razvijanje 
zdravega življenjskega sloga ni nujno, da bi 
bili pridruženi posebnemu projektu, s 
pomočjo katerega bi pridobili dodatna 
finančna evropska sredstva – znamo in 
zmoremo tudi brez njih. Delamo v dobro 
otrok, ki so naša prihodnost. Hvala vsem, 
ki ste kakor koli sodelovali pri izvedbi 
turnirja. Verjamem, da se nam bodo 
naslednje leto pridružili še drugi. Vabljeni!

Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

  Zmagovalci smo vsi: učenci, 
ki so se gibali na svežem zraku, 
se družili in pridobivali izkušnje 
v športu, ki jim ga s svojimi 
športnimi uspehi približuje 
učitelj športa Gašper Ovnik; 
starši, ki podpirajo svoje otroke 
in delo učiteljev; učitelji, ki so 
preživljali svoj prosti čas z 
učenci.

Mednarodni mesec šolskih 
knjižnic v OŠ Trbovlje, 
Šolske knjižnice: srce šole
  Mednarodno združenje šolskih 
knjižničarjev (IASL – International 
Association of School Librarianship) je 
tudi letos pripravilo projekt, s katerim vabi 
k praznovanju in promociji šolskih 
knjižnic. Letos je projekt potekal pod 
geslom Šolske knjižnice: srce šole, njegov 
namen pa je, da opozarja na pomen šolskih 
knjižnic, ki so nujno potrebne pri razvoju 
učnih spretnosti in razvoju kritičnega 
mišljenja.
  Tako kot lani smo tudi letos obeležili 
Mednarodni mesec šolskih knjižnic – 
oktober 2014. S praznovanjem smo želeli 
opozoriti učence in njihove starše ter 
krajane našega mesta Trbovlje na delo 
šolskih knjižnic, povezavo med Knjižnico 
Toneta Seliškarja Trbovlje (KTS) in šolsko 
knjižnico ter promovirati branje. 22. 
oktobra smo imeli bralni dan, ko so vsi 
učenci in učitelji 10 do 15 minut brali 
leposlovje pri vseh predmetih, tudi pri uri 
športa. Učencem od 1. do 4. razreda so 
ljudske pravljice brale devetošolke. V 
šolskem letu 2014/2015 že devetič poteka 
nacionalni projekt spodbujanja bralne 
kulture Rastem s knjigo OŠ 2014, ki smo 
se mu znova priključili. Za letošnje šolsko 
leto je izbrana knjiga pisatelja Slavka Pregla 
Odprava zelenega zmaja z ilustracijami 
Marjana Mančka. Naši sedmošolci so KTS 
obiskali v oktobru. S knjižničarko Ano 
Ledinek so se pogovarjali o vsem, kar 
splošna knjižnica ponuja uporabnikom. 
Seveda pa so bili najbolj veseli knjižnega 
darila, knjige Odprava zelenega zmaja. Ves 
mesec oktober so naši učenci izdelovali 
knjižna kazala. Nastalo je mnogo izvirnih 
in lepih kazal, ki smo jih podarili 
uporabnikom KTS ob prazniku splošnih 
knjižnic.
  V OŠ Trbovlje se trudimo, da 
navajamo učence na vseživljenjsko učenje, 
razvijamo različne vrste pismenosti in 
druge kompetence, ki so potrebne za 
delovanje v današnji družbi. Prav tako se 
zavedamo pomena  medsebojnega 
sodelovanja: učenci – učenci, učenci – 
učitelji, učenci – krajani. Verjamemo, da 
smo pri povezovanju uspešni.

Sonja Princ

sejem sploh videti. Vsi pa se lahko 
pogrejejo s toplim čajem in posladkajo s 
piškotki. Oblačila, ki se niso zamenjala na 
eko sejmu, smo odložili v zabojnik 
Tekstilko, ki je postavljen ob šoli od 
oktobra. S celoletnim zbiranjem tekstila si 
bomo prislužili nekaj finančnih sredstev, ki 
bodo naložena v šolski sklad. Veseli bomo, 
če nam boste pri zbiranju tekstila pomagali 
in tako podprli naša vzgojna prizadevanja. 
Pravijo, da gre v tretje rado. Res je tako, saj 
je vsak naš eko sejem bolj obiskan. Vsakič 
pride več posameznikov oziroma družin, ki 
ne samo prinesejo, ampak tudi vzamejo 
stvari, ki jih bodo uporabljali. Želimo si, da 
bi bil naslednjič obisk še večji, da bi ljudje 
pometli s predsodki in da bi se sejem 
»prijel«. Se vidimo spomladi.

Sabina Potrbin

Eko sejem OŠ Ivana 
Cankarja Trbovlje
  Otroci hitro prerastejo svoja oblačila in 
zamenjajo igrače, ki niso več zanimive. 
Tudi odrasli se naveličamo svojih še 
uporabnih oblačil. Namesto, da stvari 
zavržemo, jih lahko podarimo nekomu, ki 
bi jih še uporabil. Tako smo v soboto, 8. 
novembra, v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 
organizirali 3. dobrodelni eko sejem. Ker je 
zunaj deževalo, se je sejemsko dogajanje 
odvijalo v učilnici. Osnovna namena eko 
sejma sta bil seveda socialni in tudi 
ekološki. Na sejem pridejo tisti, ki bi radi 
podarili ali si izmenjali rabljena otroška, 
ženska in moška oblačila, obutev, športno 
opremo, knjige in igrače. Pa tudi tisti, ki 
kar koli od naštetega potrebujejo. Pa 
radovedneži, ki jih zanima, kako je tak 
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Novice iz Zasavske ljudske univerze
  V prejšnji številki smo pisali o tem, da 
učenje podaljšuje dolžino in kakovost 
življenja, zagotavlja boljše zdravje in boljše 
počutje. Vse več odraslih, predvsem tistih, 
ki so mladi po srcu, se zaveda tega dejstva. 
Zato pridno obiskujejo brezplačne 
delavnice in tečaje na Zasavski ljudski 
univerzi (ZLU). Od septembra dalje 
pridno trenirajo svoje možganske celice v 
brezplačnih jezikovnih tečajih v okviru 
Središča za samostojno učenje. Ob torkih 
poteka angleščina, sredah ruščina ter ob 
četrtkih in petkih nemščina. Navdušeni so 
nad mentorjem Tomažem Juvanom, ki jim 
z velikim veseljem in predanostjo prenaša 
jezikovno znanje.
  Tisti, ki želijo v korak s sodobno 
informacijsko tehnologijo, v okviru 
Centra medgeneracijskega učenja osvajajo 
znanja s področja računalništva. Mentor 
Dušan Malić je navdušil z delavnico Varna 
raba pametnih telefonov in tabličnih 
računalnikov. Udeleženci so spoznali 
»pametno« napravo in njeno delovanje. 
Prezi je »IN« je bila delavnica, ki je požela 

izjemno zanimanje. Udeleženci so se 
naučili novega načina e-predstavitve, s 
spletno aplikacijo Prezi. Pogledali so si 
delovno okolje in se naučili izdelati 
enostavno,  barv i to  in  dinamično 
elektronsko predstavitev, ki so jo prenesli 
na USB-ključek. Obe delavnici smo zaradi 
velikega zanimanja ponovili. Za starejše 
odrasle je bila zelo poučna delavnica 
Računalništvo v oblaku – Spoznajmo 
Google Drive in Koledar. Dušan jih je 
povabil v nov način uporabe informacijske 
tehnologije, ki omogoča hrambo in 
o b d e l a v o  p o d a t k ov  » v  o b l a k u « . 
Brezplačnih tečajev se je v dveh mesecih 
udeležilo kar 131 Zasavk in Zasavcev. 
Trenutno v ZLU v Zagorju poteka 50-urni 
tečaj Prvi koraki v svet računalništva, v 
Trbovljah pa je v prostorih MCT 
brezplačni 30-urni tečaj Let's talk English 
za  zače tn ike .  Pred  pr iha ja joč imi 
decembrskimi prazniki boste lahko na 
delavnici izdelali tudi svojo e-voščilnico. 
  Odrasli, ki želijo izboljšati svoje 
zaposlitvene možnosti, so vključeni v 

različne programe za pridobitev novega 
poklica. Tudi letos na ZLU izobražujemo 
bodoče trgovce, logistične in ekonomske 
tehnike, vzgojiteljice predšolskih otrok in 
medicinske sestre. V sodelovanju z 
Zavodom za zaposlovanje trenutno poteka 
usposabljanje za socialne oskrbovalce na 
domu, v januarju 2015 pa kandidate čaka 
še izpit pred komisijo. Vsem, ki jih zanima 
delo v gostinstvu in so prijavljeni na 
Zavodu za zaposlovanje, sporočamo, da se 
lahko vključijo v brezplačno usposabljanje 
za pomočnika/pomočnico natakarja. V 
decembru se začne tudi tečaj klasične 
masaže, ki je vstopnica za poklic maserja. 
Če ne veste, kaj bi se učili, vam bomo 
svetovali v Svetovalnem središču v 
Trbovljah in Zagorju.
  Zasavska ljudska univerza je zanesljiv 
in varen partner, ki že več kot petdeset let 
skrbi za učenje in izobraževanje odraslih v 
Zasavju. Uresničuje svoje poslanstvo in širi 
kulturo vseživljenjskega učenja v vseh treh 
zasavskih občinah. Vabimo vas, da 
spremljate aktualne dogodke na spletni 
strani www.zlu-trbovlje.si in profilu 
Facebook.

Polona Trebušak 

Učenje – trening za možgane
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Zakaj prostoru za »skate 
park« pravimo Ledenica?
  Naj bo tokratni potep po izvoru 
k r a j evn ih  imen  zno t r a j  Trbove l j 
praznično-pravljični in naj v nas zbudi 
spomin na brezskrbnost otroštva ter delček 
čarobne preteklosti prinese tudi v 
neprijazno sedanjost.

  Lahko bi bilo tako: 

Ko je tema legla na Zemljo in so se v njej 
zvezde bleščale kot drobni diamanti, je v 
zraku nad zelenozelenim krajem, Trbovlje 
imenovanim, zašumelo veliko drobnih kril. 
Šuštela so in povzročala nežen vetrič, ki je v 
hladu noči slikal nežne svetle meglice nad 
počrnelo pokrajino. Nežna krila so nosila še 
nežnejša telesca breztežnih bitij. Njihov let je 
premikal veje dreves ter travne bilke in iz sna 
dramil najopreznejša pasja ušesa. Šumenje so 
povzročale drobne snežne vile, ki so se vračale 
pod domači vrh trboveljske Mrzlice. A 
njihova krila so migljala vedno počasneje, 
dolga pot je utrudila drobne mišice in v 
njihovih glavah so misli klicale k počitku. Ko 
so se vile ozrle v globino, so opazile mali 

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

travnik, ki je s svetlikajočimi se travnimi 
stebelci kar klical k postanku. Hitro so se 
spustile na zeleno zaplato, otresle svoja 
utrujena krilca in se drobno mežikajoč zvile 
pod poznojesensko listje na vejah dreves. Ko je 
luna lezla više in više na nebo, so se postavice, 
obsijane s srebrnino, spojile z listnatim 
ozadjem in utonile v kratke trenutke 
krepčilnega spanca. Njihove misli še niso bile 
povsem prebujene, ko so oči odprle zaradi 
zvonkega otroškega smeha. Le-ta se je kmalu 
sprevrgel v nežno tarnanje, ko je ducat 
žalostno sklonjenih otroških glav zaman iskal 
vsaj drobno zaplato bleščečega ledu, ki bi 
omogočila radostno drsanje po zamrznjeni 
površini. Tudi vile so – dodobra prebujene in 
spočite po oddihu – sklonile glave in si  
šepetaje izmenjale skrite dobre želje. Razprle 
so krila, zamahnile z njimi, krilile vedno 
hitreje in pošiljale svoje misli v zrak. Le-te so 
se svetlikajoč in brenčeč trkale druga ob 
drugo, se prepletale, se iskrile in se v komaj 
vidnem vrtincu spustile na tla. Kjer so se tal 
dotaknile, se je zableščala prozorna tekočina, 
ki se je v prvih jutranjih žarkih lesketala bolj 
in bolj, tiho pokala in se ob smejočih pogledih 
malčkov širila, se strjevala in vabila drobne 

noge k preizkušanju gladkosti novonastalega 
ledu. Ko so se prvi nadobudneži pogumno 
zadrsali po čarobnem ledu, so male snežne 
vile dobrodušno kimajoč dokončno razprle 
svoja krila, z njih otresle še zadnje ledene 
kristalčke in se tiho, kot so se na zemljo 
spustile, dvignile z njene površine in se – 
tokrat čisto zares – odpravile skrit pod 
Mrzlico v njene bujne gozdove, poplesavat po 
prvem snegu, ki je pobelil mrzliška pobočja, 
in širit  dobre želje med prebivalce 
podmrzliških naselij. Pa otroci in njihov 
čarobni led? Seveda so o njem hiteli 
pripovedovat svojim staršem, a saj veste, kako 
je z odraslimi, v čarovnije ne verjamejo (več), 
še manj v vile in njim podobna bitja, zatorej 
so novonastali led pripisali vremenu in 
bližnjemu potoku, ki naj bi ponoči za kratek 
čas prestopil meje svoje struge in ustvaril 
bleščečo zamrznjeno površino. So pa površju, 
kjer se je led pojavil, in se prav čudežno 
obdržal še globoko v pomladi, nadeli ime 
Ledenica, ki se je obdržalo vse do danes.

  V resnici pa je bilo tako: 

Ledenica se sicer imenuje področje, 
namenjeno druženju in športnemu 
udejstvovanju otrok in mladih na območju 
Trga Franca Fakina. V bližini tega igrišča še 
danes stoji hiša, ki je bila nekoč last družine 
Dolinšek, ki se je (med drugim) ukvarjala s 
pridobivanjem, prodajo in skladiščenjem 
ledu – zaradi teh potreb so v bližini hiše 
sezidali oz. pripravili bazen (pribl. 20 x 8 
metrov), ki so ga v zimskih dneh napolnili 
z vodo in pustili, da je zmrznila. Led so 
pozneje razsekali in ga spravili v kleti hiše, 
kjer so ga skladiščili in v poletnih mesecih 
prodajali gostincem in mesarjem. Tovrstno 
pridobivanje ledu je po drugi svetovni 
vojni izzvenelo – uveljavile so se hladilne in 
zamrzovale omare, primerne tako za 
gostinsko kot tudi domačo uporabo. So se 
pa trboveljski otroci in mladi na mestu, 
kjer so Dolinškovi pridobivali led, še nekaj 
zim navdušeno drsali, danes pa se tamkaj 
u d e j s t v u j e j o  ( d r u ž i j o )  v  o k v i r u 
raznovrstnih športnih dejavnosti.   

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

Katra Hribar Frol
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  Zasavski godalni orkester 
Poco meno mosso, ki je lansko 
deseto obletnico delovanja 
obeležil s koncertom klasične 
glasbe v Gradiču, je v novo 
sezono vstopil z znanimi ritmi in 
melodijami rocka in popa. 
Foto: Matjaž Kirn

Gajge rock – Klubski večer 
godalne rock glasbe
  Orkester je lansko deseto obletnico 
obeležil s klasičnim koncertom, v novo 
obdobje pa se je podal tako, kot se za 
najstnika spodobni – uporniško in glasno. 
S koncertom, ki so ga pripravili 17. 
oktobra v klubskem vzdušju Doma 
Svobode, so nabito polno dvorano 
navdušili s priredbami rock in pop glasbe, 
ki je bila v izvedbi godal še toliko bolj 
zanimiva. Godalni orkester je sicer v 
preteklosti že izvajal godalne priredbe 
popularne glasbe in pripravil koncert 
filmske glasbe, v rock izvedbi pa so se prvič 

predstavili februarja letos kot gostje na 
predstavitvi plošče Na drugem bregu 
skupine Bohem. Člana skupine Bohem, 
Matic Jere in Manca Pinterič, sta se 
godalcem priključila tudi v Domu 
Svobode. Poleg dela skupine Bohem so se 
orkestru Poco meno mosso na koncertu 
Gajge Rock pridružili tudi kitarski duo 
Vuelvo al sur, ki ga sestavljata Emir Ibrakić 
in Timi Krajnc, ter bobnar Miha Koritnik. 

Saša Kisovec

Ta vesela sezona ali Svoboda 
praznuje
  Teh naših 50 je že naokoli. Večina med 
nami sicer bolj pomni praznovanje 
štiridesetletnice, redki, a toliko bolj 
cenjeni, so spomini izpred pol stoletja. Kot 
se spodobi, se takšen jubilej obeleži na 
drugačen način. Praznujemo dejstvo, da 
Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje 
neprekinjeno deluje in ustvarja že 50 
(petdeset)  sezon, torej  od sezone 
1964/1965 naprej. Retrospektiva predstav, 
dogodivščin, Štilčkov, nagrad in spominov 
je nepopisna. Delček vsega sta vseeno 
skušali zbrati skupaj Nanda Guček in Nina 
Žagar, prva ustanoviteljica, idejna 
voditeljica in dolgoletna mentorica 
neštetim mladim, druga pa ena izmed 
slednjih mlajših generacij, ki ljubezen do 
gledališča še vedno neguje. Te dni bosta 
ponosno predstavili knjigo Polnih 
petdeset. Knjiga je del mozaika, ki sestavlja 
letošnjo praznično sezono. Začeli smo  
oktobra z neobičajnim gledališkim 
dogodkom, boljšim sejmom, ki smo ga 
poimenovali Boljši bolšji ringlšpil, v duhu 
naših ogrevalnih vaj, s katerimi si zlomimo 

jezik, preden stopimo na oder. Tekom 
s e z o n e  s l e d i j o  t r a d i c i o n a l n i  i n 
netradicionalni Štilčki, Slavnostna 
akademija, abonmajska predstava v 
Delavskem domu Trbovlje ter preostale 
gledališke pogruntavščine.
  Trenutno pa so v soju žarometov 
Jeklene magnolije. Pred enim letom so 
punce premierno odigrale to komično 
dramo, letos pa uspešno nadaljujejo svoj 
pohod po odrskih deskah. Dva dolgo 
pričakovana nastopa v Trbovljah sta služila 
kot priprava na nastop na Jesenicah. 
Igralska zasedba magnolij se je namreč 
uvrstila v tekmovalni del na 27. Čufarjevih 
dnevih ali kot jim radi rečemo – festival 
amaterskih gledaliških skupin. Na 
festivalu izberejo najboljšo igralko, 
najboljšega igralca, najboljšo igro po 
izboru publike in eno po izboru strokovne 
žirije. Že sama uvrstitev med najboljših 
šest je velik uspeh, saj se nam je uspelo 
prebiti skozi sito selektorja Gabra K. 
Trseglava, skozi katerega je šlo 22 
prijavljenih gledaliških skupin iz vseh 
slovenskih krajev.  

Katra Kozinc

V SLOVO

  Po dolgotrajni in težki 
bolezni nas je zapustil Anton 
Perko Crni. Za njim ostaja 
globoka brazda, posejana z 
nešteto semeni dobre volje, 
a k t i v i z m a ,  e m p a t i j e  i n 
pripravljenosti pomagati. Crni 
j e  b i l  g l a v n i  m o t o r  i n 
osmišljevalec dolgoročnega 
projekta Art Kum. Skupaj z 
Janezom Knezom sta vodila to 
vsakoletno srečanje priznanih 
vizualnih umetnikov na vrhu 
Kuma. V vseh letih njegovega 
neumornega delovanja na 
umetniškem področju je nastalo 
znotraj projekta Art Kum na 
stotine umetniških del; slik, 
skulptur, fotografij in videa. 
Prav tako je zasnoval in vodil 
bienalno kiparsko Forma Vivo 
Art Kum, katere plodovitost se 
kaže tudi v postavitvi kiparskih 
elementov najvišje Forma Vive v 
Evropi, znotraj Krajinskega 
parka Kum. S svojim večnim 
optimizmom in dobro voljo 
ostaja Crni vzor in svetilnik 
mnogim mladim. Njegova 
n e i z m e r n a  e n e r g i j a  n i 
povezovala samo vizualnih 
umetn ikov,  ampak j ih  je 
združevala z glasbeniki ter s 
»performerji« iz Zasavja in 
celega sveta. V naših srcih 
ostaja bolečina, v našem 
delovanju pa nenadomestljiva 
praznina. Najboljši odhajajo.

Zavod za kulturo Delavski 
dom Trbovlje – Trbovlje 

Novomedijsko Mesto

Pridružite se ekipi 
časopisa Sr(e)čno 
Trbovlje

Vsi, ki bi radi soustvarjali 
časopis in bi se preizkusili v 
novinarstvu, pišite na e-naslov 
vesna.jesih@trbovlje.si, kjer 
boste dobili vse informacije. 
Vašo pošto pričakujemo do 10. 
decembra 2014. 

Uredništvo Sr(e)čno Trbovlje
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  Pred 30 leti so začeli z nekaj 
pevci in organisti, ki so prihajali 
od drugod. Danes pa ima župnija 
5 organistov, 10 psalmistov, 25-
članski odrasli pevski zbor, 
občasno delujočo mladinsko 
vokalno skupino in 19-članski 
otroški zbor. Vse to kaže, da gre 
za živo župnijo in da se za 
prihodnost zborovskega petja ni 
bati.

Ob praznovanju 30. 
obletnice ponovne oživitve 
cerkvenega pevskega zbora v 
Trbovljah 
  Ob letošnjem martinovem tridnevju, 
ki ga v župniji sv. Martin v Trbovljah že 
nekaj let praznujemo pred martinovo 
nedeljo, je župnijski pevski zbor obeležil 
30-letnico ponovne oživitve zborovskega 
petja v župniji. V soboto, 8. novembra, je 
večerni maši, ki jo je vodil celjski škof dr. 
Stanislav Lipovšek, tako sledil jubilejni 
koncert, ki so ga izvedli župnijski pevski 
zbor sv. Martina, župnijski otroški pevski 
zbor Gospodova rosa in župnijski pevski 
zbor sosednje župnije, sv. Marije – Matere 
Cerkve. Koncertni spored je bil zelo 
raznolik – od zelo enostavnih pesmi v 
izvedbi otroškega zbora do zahtevnejših 
del, v katerih so se predstavili tudi solisti: 
Simona Jan, Katarina Medved, Ana 
Špajzer in Franci Zupančič. Ob orglah so 
se menjavali Uroš Kovačič, Tina Pangeršič 
in Gregor Špajzer, zbore pa so spremljale še 
godalke Katja Mikula, Polona Češnovar, 
Maja Lebar Kotar in Nina Beja ter oboistka 
Tadeja Kosec. Koncert je bil dobro 
obiskan, poleg množice Trboveljčanov so 
se ga udeležili tudi trboveljska županja 
Jasna Gabrič, celjski škof. dr. Stanislav 
Lipovšek in pobudnik ponovne oživitve 
pevskega zbora Zvone Podvinski, zdaj 
duhovnik za Slovence na Švedskem. 
Poslušalci so bili nad slišanim zelo 
zadovoljni in presenečeni nad kakovostjo 
nastopajočih zasedb. Martinovo tridnevje 
se je končalo s praznično mašo na 
martinovo nedeljo, 9. novembra. Gospod 
Zvone Podvinski je pri pridigi spomnil, da 

so pred 30 leti v zemljo položili gorčično 
seme zborovskega petja, ki pa se je bujno 
razraslo in je danes že mogočno drevo. 
  Za začetek cerkvenega zborovskega 
petja v Trbovljah velja januar 1893. Takrat 
sta trboveljski župnik Peter Erjavec in 
kaplan Pankracij Gregorc ustanovila 
župnijski mešani pevski zbor. To je bil tudi 
že nastanek Pevskega društva Zvon, saj 
pevci niso sodelovali s petjem le pri 
bogoslužju, ampak so bili aktivni tudi 
zunaj cerkve. Vodenje zbora je leta 1934 
prevzel Anton Uršič, ki ga je vodil do svoje 
smrti leta 1979, nato pa je v župniji 
zborovsko petje za nekaj let zamrlo. V letu 
1984 je prišel kot kaplan v Trbovlje Zvone 
Podvinski in že v naslednjem letu ustanovil 
nov mešani cerkveni pevski zbor sv. 
Barbare. V župniji je od leta 1988 do 1993 
prepeval tudi otroški zbor, ki ga je vodila 
Urška Grabnar. Leta 2013 smo ponovno 
začeli z delovanjem otroškega pevskega 
zbora, ki ga vodijo Tanja Simnovčič 
Božiček, Simona Jan in Sonja Štojs. 
Mladih pevcev je danes že kar 19. Leta 
1996 so se modernejšega petja željni mlajši 
pevci zbrali v mladinski pevski zbor z 
imenom Jeruzalem, ki ga je vodila Barbara 
Bola. Zbor je 5 let uspešno nastopal, v 
oktobru 2001 pa je prišlo do združitve 
obeh tedaj delujočih župnijskih pevskih 
zborov, zbora sv. Barbare in Jeruzalema, 
Jeruzalem pa je kot samostojni sestav 
prenehal delovati. Združeni zbor sv. 
Martina je prevzela Barbara Bola, organist 
pa je postal Gregor Špajzer, ki ga od leta 
2004 tudi vodi.   

Mihael Hild in Gregor Špajzer

Knapovsko sonce upihnilo 
peto svečko
  V Društvu invalidov Trbovlje je več let 
tlela želja po ustanovitvi pevskega zbora in 
v novembru 2009 je bila uresničena, ko se 
je 25 amaterskih pevk in pevcev združilo v 
zbor z imenom Knapovsko sonce. 
  Zbor s svojimi nastopi bogati kulturna 
dogajanja v domačem kraju in okolici. 
Sodelovali smo na reviji ob 120-letnici 
zborovskega petja v Trbovljah, na reviji 
odraslih pevskih zborov v Trbovljah in 
Hrastniku v organizaciji JSKD ter petkrat 
na državni pevski reviji Zveze delovnih 
invalidov Slovenije. Redno sodelujemo na 
društvenih prireditvah. Smo razmeroma 
»mlad« pevski zbor, ki šteje pet pomadi. V 
teh letih se je zbor počasi glasovno krepil in 
pesmi so začele bolj prijetno zveneti. Še 
vedno pa bi bili veseli novih pevcev, 
predvsem moških.  Pod vodstvom 
požrtvovalne zborovodkinje Katarine 
Marolt potekajo vaje enkrat tedensko v 
prostorih društva. Veliko njenega truda je 
potrebnega, da nas uči zborovskega petja, 
saj bi večina pri petju ljudskih pesmi 
potegnila kar po domače. Zbor poje v 
glavnem narodne pesmi in pesmi 
slovenskih avtorjev. Repertoar zbora se 
vsebinsko in težavnostno prilagaja 
aktualnemu pevskemu sestavu. Jubilej smo 
počastili s prvim celovečernim koncertom 
v mesecu novembru v dvorani Glasbene 
šole Trbovlje. Predstavili smo pesmi, ki 
smo jih prepevali v času našega delovanja. 
In kaj nas je pritegnilo, da se redno 
srečujemo na vajah, kljub različnim vrstam 
invalidnosti, izobrazbe, starosti? 

Društvo invalidov Trbovlje

  Zavedanje, da s svojim delom ohranjamo tradicijo petja v 
Trbovljah, širimo lepo slovensko pesem med naše člane, krajane in v 
širši kulturni prostor, veselje do petja, prijateljevanje, druženje med 
vajami, smeh in nenazadnje zavedanje, da je petje v tem stresnem 
času priložnost, da pozabimo na stiske in manj lepe dogodke.
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Zasavski forum v Trbovljah
  V prostorih Delavskega doma Trbovlje 
je 12. novembra potekal regionalni 
Zasavski  forum Časnika Finance. 
Sodelovali trije lokalni podjetniki, ki so 
predstavili svoje uspešne zgodbe: Jasmina 
Drolc, Čudežna dežela; Sašo Knez, 
Aereform Trbovl je ;  Ivanka Rožej , 
Sadjarska kmetija Rožej. Sodelovali so 
tudi: Tadej Jevševar, Chipolo; Lovro 
Peterlin, Linea Directa Communications 
in dr. Jure Knez, Dewesoft. Predstavili so 
program financiranja malih in srednjih 
podjetij ter razvojnih projektov v SID-
banki. Srečanje pa se je končalo s 
pogovorom z Janijem Novakom iz 
glasbene skupine Laibach, ki je predstavil 
poslovno plat te globalno uspešne zasedbe. 
Udeležence je pozdravila tudi županja 
Občine Trbovlje Jasna Gabrič, ki je v 
svojem govoru med drugim poudarila: 
»Moramo se pogovarjati o uspešnih 
zgodbah, ki jih, kot vidimo danes, tudi v 
Zasavju ni malo. Pomembno je videti in 
vedeti, da se tudi tukaj lahko rojevajo 
uspešne podjetniške zgodbe. Želim, da 
iščemo in izpostavljamo te – pozitivne 
zgodbe, ljudi z vizijo, z dobrimi idejami, s 
kreativnostjo in da jih znamo pri tem tudi 
podpirati. V Sloveniji in tudi v naši regiji 
s m o  v s e  p r e v e č k r a t  o b r n j e n i  k 
razmišljanju, da je država tista, ki nam 
mora ustvariti delovno mesto in ob tem kar 
pozabljamo na besede konkurenčnost, 
prožnost, proaktivnost, ki jih danes, ko 
smo del mednarodnega okolja in družine 
Evropa, še kako potrebujemo.«

Skrbimo za kakovost in 
inovativnost v izobraževanju
  V petek, 10. oktobra, so Zasavsko 
l judsko univerzo obiskal i  zunanji 
presojevalci – strokovnjaki s področja 
izobraževanja odraslih, in sicer dr. Tanja 
Možina, Ida Srebotnik in Nada Klučar. 
Predmet zunanje presoje je bil notranji 
sistem kakovosti in podpora udeležencem 
pri izobraževanju. Kolegice presojevalke so 
že pred tem pregledale samooceno in 
izpeljale pogovore z zaposlenimi, s 
komisijo za kakovost, petimi predavatelji 
in s petimi udeleženci z različnih področij. 
Prve povratne informacije so bile 
spodbudne in lahko rečemo, da smo se na 
presoji dobro odrezali. Končno poročilo, 
ki bo pokazalo, kako kakovostne so naše 
storitve, pričakujemo konec novembra. 
  Poleg kakovosti na ZLU spodbujamo 

inovativnost. Zato smo v soboto, 11. 
oktobra 2014,  izpeljali nekoliko drugačno 
delovno srečanje za vse zaposlene in 
njihove predavatelje. Prvi del srečanja je bil 
namenjen seznanitvi z dejavnostjo in 
razvojnimi izzivi družbe Dewesoft v 
Trbovljah. Podjetje ta hip velja za eno 
najbolj razvojno naravnanih slovenskih 
podjetij in svoje znanje trži na zahtevnih 
visokotehnoloških svetovnih trgih. Pravi 
kontrast sodobni tehnologiji nas je 
pr ičaka l  na  domači j i  Medved na 
Podkumu. V prekrasnem jesenskem dnevu 
smo se ob vodenem ogledu bogate 
etnološke zbirke vrnili v preteklost. 
  Srečanje andragoškega zbora smo 
končali s pogovorom o skupnih izzivih, ki 
nas čakajo v začetem ciklusu izobraževanja 
in usposabljanja odraslih v programih 
Zasavske ljudske univerze. 

Polona Trebušak, ZLU

Ponedeljek, 29. december

SPREVOD DEDKA MRAZA
od parka do Delavskega Ob 17. uri 

doma Trbovlje, tam nas bo ob 
18. uri zabaval Ribič Pepe. 

PRAZNIČNI LIKUF 
zabava pred DDT Od 19. ure

z Alyo in Express bandom. 

DPM trbovlje 
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  Kot je v navadi, se je tudi na tokratnem 
zasavskem derbiju zbralo zelo lepo število 
gledalcev, po uradnem zapisniku 1500, 
vendar naj bi se jih po oceni zbralo še nekaj 
več. Dogajanje sta znova popestrili obe 
navijaški skupini, naši združeni Kamnita 
in Torcida Trbovlje ter zagorski Crazy 
Boysi. Združeni Kamnita in Torcida 
Trbovlje so se tudi tokrat zbrali v zelo 
lepem številu in glasno spodbujali ekipo 
med srečanjem.
  Naša ekipa je v tekmo krenila zelo 
odločno in samozavestno, kar se je 
odražalo tudi na igrišču, saj gostje niso 
uspeli razviti igre, kot bi si jo želeli. Gostje 
so nekajkrat zapretili našim vratom, 
vendar vsakič brez pravega uspeha. Naša 
obrambna vrsta je tudi na tej tekmi 
delovala zelo zanesljivo, kar smo bili v 
letošnji sezoni na tekmah pogosto vajeni. 
Najlepšo priložnost za vodstvo naše ekipe v 
prvem polčasu je imel Rok Drnovšek, ko je 
s približno petindvajsetih metrov lepo 
meril in zadel prečko. Glavni sodnik Dejan 
Ba l a ž i c  j e ,  z a r ad i  »b ak l j ad e «  i n 
nekajminutne prekinitve, prvi polčas 
podaljšal za dobrih pet minut. Ekipi sta se 
tako ob koncu polčasa razšli brez zadetkov.
  V drugem polčasu so naši fantje še 
naprej igrali enako požrtvovalno in 
agresivno kot v prvem polčasu, kar se jim je 
v nadaljevanju tudi obrestovalo. Najlepšo 
priložnost za goste je imel v 50. minuti 

Zasavski derbi

Ivica Perić, vendar mu je naš odlični vratar 
Matej Martinčič strel lepo ubranil. 
Odločilni trenutek srečanja pa je bil v 75. 
minuti, ko je zagorska obrambna vrsta 
žogo odbila do Rižnerja, le-ta pa je z lepim 
strelom z razdalje premagal vratarja Miho 
Gracarja in poskrbel za eksplozijo 
navdušenja na stadionu. Gostje so do 
konca srečanja vse svoje sile posvetili 
napadu, vendar naša ekipa ni pustila 
nobenega presenečenja in uspešno 
ubranila vse njihove poskuse. Naši fantje 
so tako povsem zasluženo slavili zmago nad 
večnimi rivali iz Zagorja.
  Naši fantje si za prikazano predstavo in 
borbenost zaslužijo čestitke, prav tako 
trener Eduard Navratil in oba njegova 
pomočnika za odlično taktično izpeljano 
tekmo. Čestitke in pohvalo pa si zaslužijo 
tudi združeni navijači, Kamnita in 
Torcida, ki so ponovno dokazali, da s 
srcem stojijo za klubom in ekipo. Brez 
njihove podpore in pomoči bi bilo fantom 
na igrišču vsekakor veliko težje. Tako pa je 
vsem skupaj v Trbovljah ponovno uspelo 
združiti moči in priti do pozitivnega 
rezultata še na eni pomembni tekmi.

Tomaž Radič

  Nogometaše (vsak svoje) sta 
spodbujala tudi županja Trbovelj 
Jasna Gabrič in župan Zagorja Matjaž 
Švagan.   

  Čeprav  so  pred tekmo 
Zagorjani veljali za velike 
favorite, so naši fantje na 
igr išču ponovno pr ikazal i 
borbeno in srčno predstavo ter 
povsem zasluženo dobili ta 
zasavski derbi. Zmagovalca je v 
75. minuti odločil zadetek 
Davorja Rižnerja, s katerim je 
povzročil neizmerno veselje 
med domačimi navijači in 
gledalci. 
Foto: Gašper Ovnik

Trbovlje, 
8. 11. 2014, ob 14. uri, 
Športni park Rudar

Gledalcev: 1800

NK Rudar Trbovlje – Zagorje  
1 : 0 (0 : 0)

NK Rudar Trbovlje: Matej 
Martinčič (V), Žiga Laznik, 
Amel Mrvoljak, Rok Drnovšek, 
Jan Berger, Marko Sotenšek, 
Jure Laznik (84' Denis Žibert), 
Damir Memišević (K) (51' 
Abdulah Šišić), Antonio Jurić 
(73' Jan Holešek), Davor Rižner, 
Denis Bašić

Niso igrali: Žan Račič, Klemen 
Radić (V), Igor Kešina, Rok Pirc 
Strelec: Rižner Davor (75')
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  Za Karate klub Trbovlje so 
nastopili: Eva Kolander, Anamari 
Vran, Ema Ržen, Žiga Klopčič, 
Lucas Kočevar, Matevž Košak, 
K e n a n  I s a k o v i č ,  P a t r i k 
Bukov in sk i ,  Samo  Voze l , 
Aleksandar Mudrinič, Alen 
Isakovič, Miha Krajnc, Timi 
Korpar  Žveg l ič  in  Mi rnes 
Pervanič. Vodili so jih trenerji 
Patricija Bukovinski ter Katja in 
Jernej Simerl. Vlogo sodnika je 
opravljal Žiga Rozina. 

Trboveljčani osvojili 17 
medalj v Sevnici in Mariboru
  V soboto, 25. oktobra, je v Sevnici 
potekal regijski karate turnir Lisička open 
2014, ki ga je organiziral klub borilnih 
veščin iz Sevnice. Nastopilo je 70 
tekmovalk in tekmovalcev iz 6 karate 
klubov iz Posavja in Zasavja. 
  Za večino mladih trbovel j skih 
karateistov je bilo to prvo tekmovanje, kar 
se pa pri rezultatih ni videlo, saj se je večini 
uspelo že na svojem krstnem nastopu 
zavihteti med dobitnike medalj. Na 
najvišjo stopničko zmagovalnega odra so 
stopili Eva Kolander, Anamari Vran in 
Žiga Klopčič. Srebrno medaljo so osvojili 
Ema Ržen, Lucas Kočevar in Matevž 
Košak. Na tretjem mestu so končali Kenan 
Isakovič, Patrik Bukovinski, Aleksandar 
Mudrinič, Miha Krajnc in Mirnes 
Pervanič. Tudi v katah ekipno so mladi 
Trboveljčani posegli po medaljah. Srebrno 
medaljo so osvojile deklice v sestavi 
Anamari Vran, Ema Ržen in Eva Kolander. 
Ekipa dečkov v sestavi Kenan Isakovič, 
Patrik Bukovinski in Timi Korpar Žveglič 
je zasedla tretje mesto. 13 osvojenih medalj 
je Karate klubu Trbovlje prineslo drugo 

mesto v skupnem seštevku za najuspešnejši 
klub na tekmovanju. Trenerji so bili po 
končanem tekmovanju zelo zadovoljni, saj 
so skoraj vsi mladi trboveljski karateisti 
osvojili medaljo, kar jim bo vsekakor velik 
motiv za nadaljnje delo v telovadnici. Prav 
tako je v soboto, 25. oktobra, v Mariboru 
potekal mednarodni karate turnir Maribor 
open. Na turnirju je nastopilo 260 
tekmovalcev iz 6 držav. Karate klub 
Trbovlje so zastopali: David Babič, Erik 
Teo Košmrlj, Matic Škrbec, Timotej 
Zupančič in Živojin Babič. Vodila sta jih 
trenerja Miha Kovačič in Rok Lopan. 
Vlogo sodnice je opravljala Aida Parič. Vsi 
tekmovalci so nastopili v športnih borbah. 
V kategoriji mlajših dečkov do 35 
kilogramov je David Babič osvojil tretje 
mesto, Erik je nastopil v kategoriji starejših 
dečkov do 50 kilogramov in osvojil drugo 
mesto. Matic Škrbec tokrat ni imel sreče in 
je izgubil uvodni dvoboj po sodniški 
odločitvi, saj se je redni del končal z 
neodločenim rezultatom. V kadetski 
kategoriji do 70 kilogramov sta nastopila 
Živojin Babič in Timotej Zupančič, ki sta 
si razdelila tretje mesto. 

Jernej Simerl

Športni oddelek GESŠ 
Trbovlje 
  S šolskim letom 2014/2015 je GESŠ 
Trbovlje začela z izvajanjem športnega 
oddelka splošne gimnazije. Razred 
obiskujejo dijaki, ki zastopajo različne 
športne panoge: ples, karate, nogomet, 
rokomet, plavanje … Prve vtise nam je 
zaupal Jaka.

  Je kaj lepšega, kot povezati veselje, 
zdravje in obveznosti? To je bil tudi glavni 
razlog, da sem se vpisal na GESŠ Trbovlje, ki 
je v tem šolskem letu prvič uvedla športni 
oddelek. Podrobnosti in delovanje športnega 
oddelka nam je opisal profesor športne vzgoje 
Andraž Borovšak. Povedal nam je, da gre za 
prilagojen program in da bomo imeli šest ur 
športne vzgoje. Lahko si bomo določili datum 
za preverjanje znanja in spraševanje v 
primeru, če se ne bomo uspeli naučiti zaradi 
tekem ali treningov. To me je še najbolj 
prepričalo, da sem se vpisal. 
  Športni oddelek se mi zdi zelo dobra 
ideja, saj si s tem omogočimo lažjo pot do 
uspeha v šoli in pri športu. Mislim, da mi bo 
zelo koristilo, ker je prilagojen nam, 
športnikom. In to mi bo tudi pomagalo pri 
moji telesni pripravi, ker imam še dodaten 
trening na šoli. Imamo tudi to možnost, da 
hodimo v fitnes in krepimo mišično maso. 
Katere mišice moramo krepiti, nam pove 
trener. Pred tekmo se z njim dogovorimo o 
programu priprav. Lahko pa trener tudi 
dodatno seznani profesorja športne vzgoje s 
pripravami. S takšnim načinom delovanja 
bom zagotovo postal boljši igralec. Zaradi 
prilagajanja obveznosti med šolo in športom 
tudi upam, da bo moj učni uspeh v šoli boljši. 
Imam tudi nekaj prostega časa, ki ga lahko 
preživim s prijatelji ob igranju košarke. 
  Kakor zame, je tudi za profesorje uvedba 
športnega oddelka nova, pozitivna izkušnja. 
Ja, o razredu pa … Moje sošolke in sošolci so 
mi zelo všeč in vem, da smo se zelo lepo ujeli. 
Tudi naša razredničarka je zelo prijazna in 
je mnenja, da smo najboljši razred na šoli. 
(»Se razume!«) Med poukom sodelujemo in 
vneto poslušamo profesorje, kot se za nas 
športnike spodobi. 
V šoli je zelo prijetno in upam, da bo ta 
občutek ostal še vsa leta, ki jih bom preživel s 
sošolci in profesorji, ki tako lepo skrbijo za 
nas, bodoče športnike. 

Jaka Dornik, 1. c, 
GESŠ 

 

PLANINSKO DRUŠTVO 
KUM TRBOVLJE

VABI NA TRADICIONALNI
33. NOVOLETNI POHOD NA KUM

Sobota, 3. januar 2015
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  Š po r tno  d ru š t vo  Fe l i x 
Zasavje je v lanski sezoni prvič 
nastopilo s člansko ekipo. 
Sezona sicer ni bila najbolj 
uspešna, bila pa je odlična 
popotnica za pr ipravo in 
napredovanje zasavskih mladih 
košarkaric do članskega nivoja, 
v katerem letos več kot odlično 
konkurirajo. V 2. SKL za ženske 
so z do zdaj tremi odigranimi 
tekmami in zmagami povsem na 
vrhu lestvice.

Članska ekipa Felix Zasavje 
prva na lestvici, na domači 
tekmi več kot 200 gledalcev
  Začetek sezone 2014/2015 se je za 
ekipo Felix Zasavje začel v soboto, 18. 
oktobra, ko so zabeležile prvo uradno 
zmago v članski kategoriji pod okriljem 
košarkarske zveze Slovenije. V gosteh so se 
naše košarkarice pomerile z ekipo 
Črnomlja in se veselile prve uradne zmage 
z rezultatom 41 : 86. S tem je bil prebit led, 
igralke pa so dobile motivacijo in željo po 
zmagi ter dokazovanju na tekmah, ki so 
sledile. Naslednja tekma je bila odigrana 
24. oktobra v prenovljeni telovadnici OŠ 
Trbovlje. Za občino in regijo je bila to ena 
najbolj obiskanih košarkarskih tekem v 
zadnjem času, saj je ekipo Felix Zasavje 
prišlo spodbujat kar 200 domačih 
gledalcev. Košarkarice so igrale proti ekipi 
Rogaška in jo zanesljivo premagale ter se 
skupaj s trenerji in z navijači veselile zmage 
s končnim izidom 87 : 62. Prepričani smo, 
da zmaga pred polnimi tribunami 
domačih navijačev, ki so zadovoljno in 
ponosno zaploskali našim igralkam, 
predstavlja dodaten zagon in motivacijo za 
nadaljnje tekme.

  V soboto, 8. novembra, pa je članska 
ekipa v Ljubljani gostovala pri ekipi Ilirije. 
Zasavke so poskrbele za napeto tekmo od 
prve do zadnje četrtine in na koncu slavile 
zmago z rezultatom 69 : 61. S tremi 
zaporednimi zmagami ekipa Felix Zasavje 
zaseda 1. mesto na lestvici 2. SKL za ženske 
in skrbi, da se o našem mestu in regiji 
govori po vsej Sloveniji. Omenjajo jih 
namreč kot pravo presenečenje 2. lige, ki 
dokazuje, da se s pridnim delom in 
treniranjem veliko doseže. 
  Letos poleg članske ekipe v državnem 
prvenstvu nastopajo še z ekipo mladink, 
starejših pionirk in mlajših pionirk. Sicer 
se zaradi poškodb maloštevilna ekipa 
mladink trenutno bori od 9. do 13. mesta 
državnega prvenstva, so pa zato toliko bolj 
uspešne mlajše in starejše pionirke. Mlajše 
pionirke ostajajo po odigranih 6 tekmah še 
vedno neporažene v svoji kategoriji in so 
resne kandidatke za nastop na finalnem 
turnirju najboljših 4 ekip v Sloveniji. 
Starejše pionirke pa so se prav tako uvrstile 
v nadaljevanje tekmovanja, kjer bi se z 
dobrimi igrami uvrstile na zaključni turnir. 
V tekmovanju Mini pokal Spar pa uspešno 
nastopa ekipa mlajših pionirk, ki se je z 
dvema povratnima zmagama uvrstila v 4. 
krog tekmovanja. Naj omenimo, da so se 
lansko leto v pokalnem tekmovanju 
uvrstili na finalni turnir, ta uspeh pa bi 
lahko ponovili tudi v tem letu.  

Nikita Vrbnjak

  Naslednja domača članska 
tekma bo odigrana v petek, 5. 
d e c e m b r a ,  o b  1 8 . 1 5 ,  v 
telovadnici OŠ Trbovlje. Igralke 
Felix Zasavje se bodo pomerile z 
ekipo iz Cerknice. Prepričani 
smo, da smo gledalce na 
prejšnji domači tekmi tako 
navdušili, da si bodo spet vzeli 
čas in prišli spodbujat naše 
košarkarice in jim pomagat na 
poti do nove zmage. Vabljeni k 
ogledu tekme!

  Zveza športnih društev 
Partizan Trbovlje oddaja v 
na jem pros to re  v  s tavb i 
Partizan, in sicer dve pisarni v 
prvem nadstropju stavbe v 
skupni velikosti 40 kvadratnih 
metrov (vsaka pisarna meri 20 
kvadratnih metrov). Oddaja se 
tudi klubski prostor v nizkem 
pritličju – vhod z igrišča. 
Velikost klubskega prostora je 
40 kvadratnih metrov. Vsi 
prostor i  so obnovljeni  in 
pr ipravljeni  za takojšnjo 
uporabo. Dodatne informacije 
lahko dobite na telefonski 
številki 031 389 898.

Urška Kolar, ZŠD Partizan

Oglašujte v Sr(e)čno Trbovlje
Oglašujte v časopisu Sr(e)čno Trbovlje tudi vi!
Veselimo se sodelovanja z vami.

Vse informacije dobite prek e-naslova: vesna.jesih@trbovlje.si.



39ŠPORT

Petek, 5. 12. 2014

Trboveljski orlič skočil med 
prvake
  Končala se je tudi poletna sezona 
smučarskih skokov za mlajše kategorije. 
Tekmovalci SK Zagorje so se pod 
strokovnim vodstvom trenerjev Zvoneta 
Pograjca in Branka Baša izkazali na 
regionalni ravni, kjer so v pokalu Cockta 
tekmovali v Štajersko-Koroški regiji, in na 
tekmah državnega pokala ter državnega 
prvenstva. Regijskih tekmovanj se je v 
sedmih različnih starostnih kategorijah 
udeležilo 16 skakalcev in skakalk SK 
Zagorje. Vidnejše rezultate v svojih 
kategorijah so dosegli Tia Kodrnja s 1. 
mestom, Lara Logar z 2. mestom, Anej 
Razpotnik in Damjan Zupanec s 1. in 3. 
mestom, Dominik Zupanec s 1. mestom, 
Lovro Peitl s 1. mestom ter Miha Lipovšek 
Ročnik in Matija Prosenc s 1. in 2. 
mestom.
  Na tekmah državnega pokala je v 11-ih 
kategorijah sodelovalo 21 skakalk in 
skakalcev SK Zagorje. Najvidnejše uspehe 
v svojih kategorijah so dosegli Tia Kodrnja 
s 3. mestom, Anej Razpotnik z 2. mestom 
ter Lovro Peitl in Miha Lipovšek Ročnik, 
ki sta v svojih kategorijah osvojila naslov 
državnega prvaka.
  Lovro Peitl si je ta laskavi naziv v 
konkurenci 32 tekmovalcev priskakal 
prvič, Miha Lipovšek Ročnik pa je že pravi 
»veteran« med državnimi prvaki, saj je to 
postal letos že tretjič zapored.
  V poletni sezoni 2014 je Lovro osvojil 
vsa mogoča prva mesta, in sicer:

1. mesto v regijskem pokalu Cockta,
1. mesto v republiškem pokalu Cockta na 
skakalnici na Ljubnem,
1. mesto na državnem prvenstvu v Kranju. 
  Z ekipo dveh mlajših skakalcev in 
skakalke so na državnem prvenstvu osvojili 
še tretje mesto v kategoriji do 11 let. 
Tekmovanja v tej kategoriji potekajo na 
skakalnicah med K-20 in K-25. Lovro se je 
med kisovške skakalnice podal v aprila 
prejšnje leto. Skoki so ga prevzeli, ko si jih 
je ogledal na stari letalnici v Planici. Od 
takrat je sanjal, da se bo nekoč tudi sam 
spusti po skakalnicah pod legendarnimi 
Poncami. Sanje so se mu uresničile na 
poletnih klubskih pripravah, kjer se je 
prvič pognal z zaletne rampe 45 etrov in 60 

Prvi plavalni miting za pokal 
»Kranjske Čebele«
  Sezona plavalnih tekmovanj se je začela 
že pred dobrim mesecem dni, a so se 
plavalci Plavalnega kluba Lafarge Cement 
ta vikend v Kranju prvič pomerili s 
konkurenco. Samo tekmovanje je potekalo 
že petič zapored. V preteklosti se je 
imenovalo Pokal Plavž, ker je bil 
organizator iz Železnikov, letos pa ga je 
organiziral plavalni klub Pingvinček pod 
imenom »Kranjska Čebela«. 
  Na tekmovanju je sodelovalo 282 
plavalk in plavalcev iz 18 slovenskih 
klubov ter treh klubov iz Italije, Avstrije, in 
iz Bosne in Hercegovine. Ob že znanih 
težavah z zimskim bazenom, ki že osmo 
leto tarejo trboveljske plavalce, so z 
doseženimi rezultati na tem mitingu 
zadovoljili prav vse. Upoštevajoč vse 

okoliščine in delovno vnemo na treningih 
so s tem, da so popravljali osebne rekorde, 
nakazali boljše dosežke tudi v bližnji 
p r i hodno s t i ,  ko  bodo  v  p r a vem 
tekmovalnem ritmu. Plavalci so se merili v 
vseh olimpijskih disciplinah in vseh 
tehnikah (50, 100, 200 ter 400 prosto in 
400 mešano) ter odnesli »vse živo«. Tako 
sta v seštevku štirih rezultatov postala 
zmagovalca mitinga Tilen in Žiga Šintler. 
Prvi v kategoriji mladincev, Žiga pa v 
kategoriji dečkov. Poleg tega je Žiga na 400 
prosto odplaval drugi rezultat mitinga in 
napovedal suverene nastope v prihodnje, 
saj je v štirih nastopih tudi 4-krat zmagal 
(100 prsno, 200 prosto, 400 prosto ter 400 
mešano). Tudi brat Tilen, ki ga v decembru 
čaka  nas top za  reprezentanco na 
osmeroboju v Pragi, ni podlegel pritisku in 
se je 3-krat uvrstil na najvišjo stopničko 

(100 prsno,100 mešano, 400 mešano), 
enkrat pa je bil drugi (50 prosto). Zmagal 
je tudi Nejc Kos na 400 prosto, drugi je bil 
na 100 mešano in 200 prosto, tretji na 200 
prosto. Pri dekletih je odlično plavala Daša 
Krajnc, ki je zmagala na 100 prsno, na 200 
prosto in 100 mešano pa je bila druga. Na 
žalost je kolajno izpustila iz rok na 200 
prsno, ko je prehitela starterja, a ulovila 
diskvalifikacijo. Do brona je priplavala 
Nina Kos na 200 hrbtno in 400 prosto, 
Karmen Kovač pa se je po dolgotrajnem 
okrevanju, upajmo, sanaciji poškodbe, 
vrnila v bazen in solidno odplavala svoji 
disciplini na 100 delfin (5.) in 100 prosto 
(8.). Treba pa je povedati, da je klub 
nastopil v okrnjeni postavi, saj so se 
nekateri kandidati za medalje odpovedali 
nastopu. 

Darko Raušl

  D e s e t l e t n i  L o v r o  j e 
Trboveljčan, učenec 5. razreda 
OŠ Tončke Čeč. V letošnjem letu 
skače v kategoriji D 11 (dečki do 
11 let).

metrske skakalnice.
  Z lepimi rezultati pa se lahko pohvalijo 
tudi članice in člani SK Zagorje. Tako sta 
Katja Požun in Miran Zupančič na 
državnem prvenstvu na Bloudkovi 
velikanki vsak v svoji kategoriji osvojila 4. 
mesto. Glede na odlične rezultate mladi 
skakalci že z nestrpnostjo pričakujejo 
zimsko sezono. Upajo, da bodo pogoji za 
pripravo skakalnic boljši kot v lanski 
sezoni, s tem pa tudi omogočene zimske 
tekme na skakalnicah v Kisovcu, kamor ste 
vabljeni vsi bralci Sr(e)čno Trbovlje.

Jurij Kolenc
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DECEMBRSKE PRIREDITVE
  Kratice v besedilu:

KTS Trbovlje – Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
DDT – Delavski dom Trbovlje
DPM Trbovlje – Društvo prijateljev mladine Trbovlje
TD Trbovlje – Turistično društvo Trbovlje
PD Trbovlje – Planinsko društvo Trbovlje
DUFS Trbovlje – Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje
OŠ IC Trbovlje – Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
KPD Tončke Čeč Klek – Kulturno prosvetno društvo Tončke Čeč Klek
GŠ Trbovlje – Glasbena šola Trbovlje
DGT – Delavska godba Trbovlje
KŠTM - Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino

December 2015   Razstava v galeriji, Kolinearnost, Mitja Ličar in Tilen Sotler, KTS Trbovlje

   Razstava v izložbenem oknu, Marjeta Dolinar, Likovna dela in izdelki, KTS 

Trbovlje

   Zbiralna akcija Lučke v male učke, KTS Trbovlje, Zasavski regijski odbor 

Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, vabita GESŠ in KTS Trbovlje

Petek, 5. december  ob 9. uri   Predstava Snežkina skrita želja, v gledališki dvorani DDT, DPM 

Trbovlje

   ob 10. uri   Predstava Snežkina skrita želja, v gledališki dvorani DDT, DPM 

Trbovlje

   ob 17. uri   Zlata vrtnica, v gledališki dvorani DDT, TD Trbovlje

   ob 18.15   Članska tekma FELIX ZASAVJE : Cerknica, telovadnica OŠ Trbovlje, 

ŠD Felix

Sobota, 6. december ves dan   42. mednarodni karate turnir Trbovlje 2014, v ŠD Polaj, Karate 

klub Trbovlje

   ob 10.30   Kam se je skril Dedek Mraz, Lutkovno gledališče Makarenko iz 

Radovljice, kinodvorana DDT, DDT

   ob 11. uri   Zimski jamatlon – winter edition, zbor udeležencev ob 11. uri v 

Hrastniku, ob 12. uri start jamatlona na Ajnzerju v Trbovljah

   Srečanje planincev na Mrzlici, ob 18. uri prihod sv. Miklavža in obdaritev 

otrok, mlajših od 12 let, pri planinski koči na Mrzlici, PD Trbovlje

Ponedeljek, 8. december ob 18. uri   Lili Ledinek – razstava, v galeriji DDT, DDT

Torek, 9. december ob 16. uri   Veseli december – koncert učencev Glasbene šole Trbovlje, v 

domu upokojencev, DUFS Trbovlje in GŠ Trbovlje

   ob 18. uri   Enajsta šola pod mostom, predpraznična šolska prireditev, v 

DDT, OŠ IC Trbovlje

Sreda, 10. december ob 17. uri   Pravljična ura, Snežna kraljica, v KTS Trbovlje

   ob 16. uri   Novoletna ustvarjalnica, v prostorih DPM (Rudarski dom), DPM 

Trbovlje
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Sreda, 10. december  ob 19. uri   Predstavlja se skupina za kreativno pisanje Univerze za tretje 

življenjsko obdobje Zasavska regija pod vodstvom Marije Žnidaršič, v KTS 

Trbovlje, vabita KTS in Univerza za tretje življenjsko obdobje Zasavska 

regija

   ob 20. uri   Gledališka monokomedija Moška copata, v gledališki dvorani 

DDT, DDT

Četrtek, 11. december ob 17. uri   Domoznanska skupina, v KTS, KTS Trbovlje

   ob 19. uri   Koncert MANDOLINE, v gledališki dvorani DDT, DDT

Petek, 12. december ob 20. uri   Jazz koncert, Duo Ponte, v Kavarni DDT, Kavarna DDT

Sobota, 13. december ob 10.30   Lutkovna predstava Zvezdica zaspanka, v predavalnici DDT, 

Lutkovna skupina LUČKA

   ob 16. uri   Novoletne delavnice za otroke, KPD Tončke Čeč Klek

   ob 18. uri   Koncert večno zelenih melodij slovenske popevke, Vokalna 

skupina Plavica z gostjo Eldo Viler, v gledališki dvorani DDT

Sreda, 17. december ob 9. uri   Kinopredstava Kekec, v kinodvorani DDT, DPM Trbovlje

   ob 16. uri   Novoletna ustvarjalnica, v prostorih DPM Trbovlje, DPM Trbovlje

   ob 17. uri   Plesno-pravljična ura, Sneženi mož, v KTS Trbovlje in GŠ 

Trbovlje 

   ob 17.30   Buklžur, v knjižnici, KTS Trbovlje

Četrtek, 18. december ob 19. uri   Božično novoletni koncert Glasbene šole Trbovlje, v gledališki 

dvorani DDT, GŠ Trbovlje

Petek, 19. december od 16. ure   Pravljična dežela, pred DPM, DPM in KŠTM

Sobota, 20. december od 9. ure   Pravljična dežela, pred DPM, DPM in KŠTM

   ob 10.30   Lutkovna predstava Zimska čarovnija, v predavalnici DDT, 

Lutkovna skupina Lučka

   v dopoldanskem času   Turnir mlajših pionirk FELIX ZASAVJE proti ekipama 

Ledita (Domžale) in Maribor, Športna dvorana Polaj, ŠD Felix

   v popoldanskem času   Članska tekma FELIX ZASAVJE : Kranjska Gora - 

Jesenice, Športna dvorana Polaj, ŠD Felix

   ob 18. uri   Zaključna razstava Društva revirskih likovnikov RELIK, v galeriji 

DDT (na ogled do 10. 1. 2014), Društvo revirskih likovnikov RELIK Trbovlje

   ob 19. uri   Božično-novoletni koncert in jubilej 15 let delovanja MoPZ 

Katarinski fantje, v dvorani PGD Čeče, PD Čeče 

   ob 21. uri   Koncert Kvazi cirkus, v Kurilnici – Nova galerija DDT, DDT

Nedelja, 21. december ob 10. uri   Sklop kratkih filmov za otroke, v kinodvorani DDT, vstop prost, 

DDT

   ob 15. uri   Igrica za najmlajše Muca copatarica in obisk Božička, v dvorani 

PGD Čeče, PD Čeče 
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Nedelja, 21. december  v popoldanskem času   Mladinska tekma FELIX ZASAVJE : Kranjska Gora, 

Športna dvorana Polaj, ŠD Felix

   ob 18. uri   Ujemi Božička, družinski film, v kinodvorani DDT, vstop prost, 

DDT

   ob 21. uri   Noč kratkih filmov, v kinodvorani DDT, vstop prost, DDT

Ponedeljek, 22. december ob 17.30   Literarni krožek, v knjižnici, KTS Trbovlje in U 3

Torek,  23. december ob 17.30   Buklžur, gostja Dušica Kunaver, v knjižnici, KTS Trbovlje

   ob 18. uri     Prireditev »Žive jaslice« v izvedbi stanovalcev doma 

upokojencev, obdaritev stanovalcev, DUFS Trbovlje

Sreda, 24. december Ob 9.30   Kinopredstava Kawboy, v kinodvorani DDT, DPM Trbovlje

Petek, 26. december 10. uri   Blagoslov konj (štefanovo), pred cerkvijo na Katarini, PD Čeče v 

sodelovanju z župnijo sv. Martina Trbovlje in Konjeniškim društvom Trbovlje

   ob 18. uri   Novoletno voščilo, v spodnji avli DDT, VS Plavica, VS Uosm, 

Mladinsko gledališče Svoboda

   ob 19.30   Novoletni koncert Delavske godbe Trbovlje, v gledališki dvorani 

DDT, DGT

   Žur v Klubu  Mesečina z DJ Dadyjem (60–90), Občina Trbovlje in Klub 

Mesečina

Ponedeljek, 29. december ob 17. uri   Sprevod Dedka Mraza, Ribič Pepe, Alya, Express band       

Sprevod bo krenil po enosmerni cesti od križišča pri mestnem parku do DDT, 

kjer bo sledil nastop Ribiča Pepeta, Alye in Express banda. Za najmlajše 

možnost fotografiranja z Dedkom Mrazom. Poskrbljeno bo tudi za praznični 

»funšterc« za obiskovalce. 

    

NEPOZABNA 

BOŽIČNO- 
NOVOLETNA 
ZABAVA ZA VSE 

GENERACIJE Z 
DJ DADYJEM 
(glasbeni urednik radia Aktual 
in voditelj radijske oddaje 60-90)  

 

PETEK, 26. DECEMBER 2014  
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Januar 2015

Sobota, 3. januar  Lutkovni abonma Oblakovo potovanje, Glasbena dežela Maribor, v 

kinodvorani DDT 

   33. novoletni pohod na Kum, PD Kum Trbovlje

Sreda, 7. januar   ob 17. uri   Ljudska pravljična ura Mojca Pokrajculja, v knjižnici, KTS 

Trbovlje

Ponedeljek, 12. januar Razstava slik v galeriji, Bogdan Barovič, v KTS Trbovlje

Torek, 13. januar  ob 19.30   Abonma LJUBLJANSKA KOMEDIJA, v gledališki dvorani DDT, 

Mladinsko gledališče Svoboda

Sreda, 14. januar  ob 17. uri   Pravljična ura, Čakam te, Rozalija, v knjižnici, KTS Trbovlje

Sreda, 21. januar  ob 17. uri   Ustvarjalna delavnica Izdelajmo strašilo, v knjižnici, KTS 

Trbovlje

   ob 19. uri   Gost v knjižnici: Anton Komat, v knjižnici, KTS Trbovlje

Ponedeljek, 26. januar ob 17.30   Literarni krožek, v knjižnici, KTS Trbovlje in U 3

Torek, 27. januar  ob 17.30   Buklžur, v knjižnici, KTS Trbovlje

Sreda, 28. januar  ob 17. uri   Plesno-pravljična ura, Nekoč je bila …, v knjižnici, Glasbena šola 

Trbovlje in KTS Trbovlje

Četrtek, 29. januar  Domoznanska skupina, v knjižnici, KTS Trbovlje
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Uredništvo si pridržuje pravico do 
u re jan ja  p r i spevkov.  V seb ina 
prispevkov odraža mnenje avtorjev. 
Zaradi prostorske omejenosti so 
nekateri prispevki objavljeni v spletni 
različici www.srcnotrbovlje.si. 

Vse pravice pridržane. Noben del tega 
časopisa ne sme biti reproduciran, 
shranjen ali prepisan v kateri koli 
obliki oziroma na kateri koli način – 
e l e k t r o n s k o ,  m e h a n s k o ,  s 
fotokopiranjem ali kako drugače – brez 
predhodnega pisnega dovoljenja 
celotne ekipe.

  Pred nekaj meseci je v kinematografe 
prispel nov slovenski film Inferno, ki se 
skozi simboličen prikaz Dantejevega pekla 
loteva aktualne problematike naraščajoče 
revščine in podhranjenosti delavskega 
razreda. V ospredje je postavljena mlada 
d e l a v s k a  d r u ž i n a ,  k i  j o  r a z j e d a 
pomanjkanje; mati in oče sta pred kratkim 
izgubila službo, zato sta skupaj s svojima 
otrokoma prisiljena živeti v grozljivi 
revščini. Med drugim mati na pokopališču 
krade sveče za gretje in za pet evrov spolno 
zadovolji popolnega neznanca, oče 
obupano hodi po mestu v upanju, da bi 
našel službo, otroka pa sta zaradi 
neplačanih obveznosti vržena iz vrtca in s 
tem izolirana od svojih vrstnikov. Film je 
po pričakovanjih ob izidu naletel na 
mešane odzive občinstva in stroke, ki so se 
najbolj spotaknili ob pretiravanje, ki ga 
film servira. Drugače povedano; vse, kar 
vidimo v filmu, vsa ta beda in revščina, s 
katero se spopada družina, je preveč 
filmska, preveč zaigrana in ustvarjena zgolj 
z namenom, da šokira gledalca. 
  Na tem mestu bom svoje mnenje o 
filmu pustil ob strani in se namesto tega 
osredinil na to, zakaj me zgoraj opisani 
odzivi ljudi niso niti najmanj presenetili. 
Ta je namreč pokazal, kako se v današnjih 
časih ljudje soočamo z revščino oz. kako jo 
sploh dojemamo. V času, ko se na vsakem 
koraku govori o krizi, varčevanju, 
odpovedovanju in o narašča jočih 
finančnih stiskah, bi lahko pričakovali, da 
nam je položaj revnejšega sloja bolj ali 
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manj razumljiv. Pa nam (še) ni; revščina je 
namreč še vedno interpretirana kot neke 
vrste redka bolezen, ki prizadene zgolj 
tiste, ki si jo zaslužijo. Da, zaslužijo. Ljudje 
smo pač bitja, ki skušamo najti enostavne 
rešitve za kompleksne probleme z 
namenom, da lahko ponoči spimo v 
prepričanju, da imamo naša življenja 
popolnoma pod kontrolo. In skladno s 
temi prepričanji se lotevamo tudi razprave 
o revščini, kjer pridemo do »razumljivega« 
sklepa, da so zanjo krivi tisti, ki v njej 
živijo. Nimaš službe? Znižaj si standarde in 
bodi iznajdljiv. Imaš prazen hladilnik? Ne 
sekiraj se, boš pač malce shujšal. Svojih 
otrok ne moreš peljati poleti na morje? Ne 
sekiraj se, poležavanje na soncu bi jih »itak« 
razvadilo. Ti umazan zrak iz dimnika 
bližnje tovarne povzroča kašelj? Odseli se 
in ne jamraj. Če pod vsemi temi »nasveti« 
potegnemo črto, pridemo do sklepa, da so 
ti namenjeni zgolj vlivanju krivde oz. 
temu, da se revnejše sloje pritiska ob dno, 
da se ti ne bi slučajno povezali skupaj in 
izvedli revolt. Elitam trenutno stanje 
popolnoma odgovarja in v družbenem 
redu ne vidijo nič narobe, zato tudi ne 
želijo, da bi se kaj spremenilo. 
  Je torej Inferno res film, ki pretirava? 
Pomislite; danes na cesti srečujem starejše 
občane, ki pravijo, da pred dvajsetimi leti 
ne bi niti pomislili, da bi magistri znanosti 
za preživetje pobirali iztrebke po cestah. 
Danes je to postala naša realnost. Kdo mi 
torej jamči, da prizor, v katerem ženska 
krade na pokopališčih sveče za gretje, ni 

verjeten? Narava revščine ja takšna, da je 
znotraj nje vse mogoče. Zato v časih 
božičnih in novoletnih praznikov 
pomislite na to, da življenje ni tako 
enostavno kot par napisanih praznih besed 
na voščilnicah.
 


