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Spoštovani Trboveljčani, 
cenjene Trboveljčanke,
  zdi se, kot da smo še včeraj nazdravljali letu 2015, 
danes pa se od njega že počasi poslavljamo. 
Neverjetno hitro beži čas, še posebej danes, ko se s 
svetlobno hitrostjo odvijajo naša življenja in vse, kar 
nam kroji vsakdan. Mediji nas 
vsakodnevno obveščajo 
p r e d v s e m  o  ž a l o s t n i h 
zgodbah, z negat ivnimi 
novicami, tako da se ob 
oziranju nazaj spomnimo 
predvsem dogodkov, ki so v 
slabi luči zaznamovali leto 
2015: politična in finančna 
kriza v Grčiji, poplave in 
potresi po svetu, požari v 
Kaliforniji, okrutna dejanja 
s k u p i n e  B o k o  H a r a m , 
naslovnice pa so skozi vse 
l e t o  p o l n i l e  z g o d b e 
te ro r i s t ičn ih  napadov v 
različnih delih sveta. In zgodbe na tisoče beguncev, ki 
prehajajo našo državo. Kako se človek ne bi ob vsem 
tem počutil nemočnega, zaskrbljenega in ranljivega? 
Takšne zgodbe č loveka ne more jo  pus t i t i 
ravnodušnega. In pozitivne zgodbe? Se jih sploh 
spomnimo, jih še znamo opaziti? Smo res postali tako 
otopeli, da jih ne premoremo? 
  Prehod v novo leto je obdobje, ko se vsi oziramo 
nazaj, ko delamo »zaključne račune« preteklega leta. 
Sama sem se v tem letu ogromno naučila ter 
spoznala, koliko pristnih in iskrenih ljudi še ima človek 
okrog sebe. Koliko je še sploh takšnih ljudi, ki znajo 
ceniti malenkosti, ki niso s teboj samo zaradi osebnih 
koristi, in koliko teh, ki ti, ko od tebe ne dobijo tistega, kar 
so hoteli, pljunejo v obraz? Ali pa s kakšno lahkotnostjo 
ti lahko danes, ko ljudje govoricam zelo hitro 
verjamejo, že samo en človek s širjenjem laži naredi 
veliko škode. Ja, ob takšnih izkušnjah življenje prisili 
človeka imeti trdo kožo. A na nekaj kljub temu 
pozabljamo. Na koncu dneva smo tudi pod to trdo 
kožo vendarle ljudje. Ljudje s srcem, ki prav tako 
čutimo, ljudje, ki nam solze niso tuje, in ljudje, ki nam ni 
vseeno. 
  Kljub najtežji finančni situaciji v zadnjih letih smo 
uspeli v tem letu izpeljati kar nekaj projektov, na katere 
ste občani dolgo opozarjali. Začeli smo urejanje 
Športnega parka Kipe, prenovili smo cesto na 
Opekarno, sanirali streho in prenovili zgornje 
nadstropje OŠ Ivana Cankarja, končujemo gradnjo 
vodovoda ob železnici, uredili smo avtobusne 

postaje, po dolgih letih opozarjanj smo izvedli sečnjo 
na pobočju Dobovca in namestili varovalne mreže, 
prenovili 1,2 km dolgo cesto v Završju, uvedli 
brezplačen internet in občinsko blagajno, prenovili 
nekatere lokalne ceste, prejeli nepovratna sredstva za 
gasilsko lestev in še bi lahko naštevali. Vseeno pa ne 
moremo os tat i  b rezbr i žn i  ob podatku,  da 
zmanjšujemo investicije na račun socialnih transferjev. 

V zadnjih desetih letih ti 
naraščajo in v letu 2015 smo 
zanje odšteli že 3,5 milijona 
e v r o v,  k a r  p r e d s t a v l j a 
p o l o v i c o  p r i h o d k a  o d 
povprečnine, ki znaša nekaj 
več kot 7 milijonov evrov. Prav 
tako smo do leta 2014 
prejemali 180.000 evrov 
donacije TET-a, ki je zdaj ni 
več. Izvirni prihodek občine 
(povprečnina) se iz leta v leto 
zmanjšuje, stroški pa rastejo. S 
655,00 evrov povprečnine na 
prebivalca, ki jo predpisuje 
zakon, smo prišli na 522,00 �. 

Razlika je velika. Zaradi tega dejstva smo prisiljeni 
zmanjševati tudi vse druge izdatke, ki jih imamo, in ne 
samo investicij. Socialnih transferjev ne zmanjšujemo, 
saj so z zakonom določeni. Smo pa prisiljeni rezerve 
iskati pri vseh drugih postavkah, tudi pri občinski upravi 
in drugje. Kljub temu optimistično zremo v leto 2016, 
saj verjamemo, da bomo tudi tem izzivom s skupnimi 
močmi kos. Če so lahko naši predniki preživeli veliko 
težje življenjske in družbene spremembe pred 
desetletji, bomo tudi mi zmogli. Letos smo se prijavili 
na štiri razpise in na vseh štirih uspeli ter pridobili 
nepovratna sredstva. Trudili se bomo, da bi bilo tako 
tudi v prihodnje, če bo država še objavila kak razpis za 
občine. 
  Dovolite mi, da vam v svojem imenu, imenu 
podžupana in sodelavcev v letu 2016 zaželim vse 
dobro. Da bi vsak izmed nas prispeval k razvoju 
našega mesta in države, da ne bomo poznali zamer 
in zahrbtnosti, ampak da bomo človek človeku. Naj 
besede in želje, ki si jih izrekamo ob praznikih, 
postanejo dejanja. Trboveljčani smo dobri, srčni in 
delovni ljudje, ki znamo stopiti skupaj, zato sem 
prepričana, da bo tako tudi v letu 2016 in da nam bo s 
skupnimi močmi uspelo zgraditi mesto, v katerem 
bomo z veseljem živeli. Naj vas v letu 2016 spremljata 
sreča in zdravje; naj se vaše želje in upi uresničijo. 
  Srečno 2016!

Jasna Gabrič, mag.,
županja

Poslovne površine v Občini Trbovlje, 

vse na enem mestu.
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Župani opozorili na nevzdržno 
finančno stanje in protestno 
zapustili sejo DZ
  Na novinarski konferenci so predsedniki vseh treh združenj 
spregovorili o pogajanjih z Vlado RS, ki so potekala vse od 
novembra 2014. Predsednik Združenja občin Slovenije je 
uvodoma sicer pozdravil napore Vlade RS, da bi se znižali stroški 
občini, na drugi strani pa teh učinkov ni zaznati. Opozoril je, da 
izračun povprečnine niso zgolj neke prazne kalkulacije, temveč so 
na zakonski podlagi pridobljene številke. Občine morajo izvajat 
naloge, ki jim jih nalaga država, ta pa bi morala na drugi strani za te 
naloge zagotavljati ustrezna sredstva. 525 evrov, ki jih je Vlada RS 
ponudila občinam, je vsekakor premalo, saj je znesek 536 evrov, 
od katerega občine ne odstopajo, tisti, ki še zagotavlja neko 
minimalno vzdržnost.
  Predsednik ZOS Robert Smrdelj je opozoril na različne 
razlage 21. člena ZFO, do katerih prihaja vsako leto in vsakokrat, 
ko se zamenja Vlada RS. Spet govorimo o zakonsko določenih 
odstotkih, o katerih se občine vsako leto pogajajo z Vlado RS. Ti 
odstotki so določeni in se jih ne bi smelo obravnavat v kontekstu; 
če so, jih bodo občine dobile, če pa sredstev ni, jih pa ne bodo. To 
je nesprejemljivo, saj gre za sredstva, ki so namenjena investicijam 
in posledično razvoju občin. Z zmanjševanjem tega vira največ 
izgubljajo najšibkejše občine, kar je gotovo v neskladju z 
ustavnim načelom sorazmernosti.
  Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar je 
spregovoril o nesprejemljivem nižanju sredstev občinam iz 
naslova povprečnine. Tu so razhajanja med Vlado RS in občinami 
zelo velika. Člani predsedstev ZOS, SOS in ZMOS so na skupni 
seji predsedstev, ki je 16. 11. 2015 potekala v Dobovi, sprejeli 
sklep, da občine ne morejo pristati na ponudbo Vlade RS, da 
višina povprečnine v letu 2016 znaša 525 evrov. Za financiranje 
občin v letu 2016 je potrebnih najmanj 536 evrov na prebivalca, 
razlika do te vsote pa se naj zagotovi iz sredstev resornih 
ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje 
občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso storila. V 
kolikor bodo ministrstva svojo nalogo opravila in skozi 
zakonodajne spremembe zagotovila realiziran prihranek, se 
lahko temu prilagodi višina povprečnine. Opozoril je, da so ocene 

Župani so na tiskovni konferenci, ki sta se jo 19. 
novembra iz Zasavja udeležila županja Trbovelj in 
župan Hrastnika, predstavili problematiko 
financiranja občin ter opozorili na nevzdržno 
finančno stanje, saj Vlada RS v pogajanjih o višini 
povprečnine v letih 2106 in 2017 ni prisluhnila 
zahtevam občin. Več kot 100 županov se je zbralo 
z namenom, da bi opozorili na nevzdržno stanje 
na področju financiranja, saj jim država vsako leto 
odvzame dodatna sredstva, ne zagotovi pa 
ustreznih mehanizmov, ki bi zmanjševali stroške 
občinam.

Vlade RS glede prihrankov pri stroških občin napačne, saj jih 
ocenjujejo na 20 milijonov, občine pa na 7 milijonov.
  Država bi morala občine obravnavati kot partnerje, se z njimi 
pogajati kot s sindikati in jih ne obravnavati kot nasprotnika. 
Vlada RS bi se morala zavedati, da so državljani v prvi vrsti občani 
in da denar ne jemlje županom ali občinskim upravam, temveč 
svojim državljanom, v katerih službi je. Po koncu tiskovne 
konference so se župani udeležili seje Državnega zbora RS, ki je 
začel z obravnavo ZIPRS1617. Župani so sejo v eni uri protestno 
zapustili, saj občine ne morejo pristati na ponudbo Vlade RS, da 
višina povprečnine v letu 2016 znaša 525 evrov. Za financiranje 
občin v letu 2016 je potrebnih najmanj 536 evrov na prebivalca. 
  Od 87 glasujočih je ZA predlog glasovalo 55 poslancev, od 
tega vsi zasavski poslanci, le Luka Mesec se je opredelil proti 
predlogu.

Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič, župan 
Občine Hrastnik Miran Jerič in izbran dobavitelj iz 
Francije so podpisali pogodbo za dobavo 
gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. 

Podpis pogodbe za nakup gasilskega vozila za gašenje in 
reševanje z višin

  Ministrstvo za obrambo RS – Uprava RS za zaščito in 
reševanje – Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je 
na začetku leta sprejel dokončni sklep, da je Občina Trbovlje, v 
sodelovanju z Občino Hrastnik, izpolnjevala pogoje, določene z 
javnim pozivom za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za 
gašenje in reševanje z višin. Občini Trbovlje tako po pozivu 
pripada 214.000 evrov, ki jih bo prejela že v letošnjem letu. 
Skupna vrednost gasilske avtolestve s košaro pa je 650.000 evrov 
z DDV. Na podvozju nameščena avtomatska lestev bo 
omogočala varno delo na višini med –5  in 32,5 m, na zadnjem 
lestveniku bo nameščena košara z nosilnostjo 430 kg, dovoljena 
skupna masa vozila pa je 16 ton. Kratka medosna razdalja vozila 
(3.560 mm) bo omogočala vozilu izredno okretnost, saj bo  
polmer kroga obračanja vozila, z upoštevanjem previsa košare, 
znašal le 7,68 metrov. 
  Veseli nas, da bodo trboveljski in hrastniški gasilci ter občani 
po več letih dogovarjanj dobili nujno potrebno gasilsko 
avtolestev s košaro, katere dobava je predvidena v poletnih 
mesecih 2016.

kristjan.dolinsek@trbovlje.si
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Investicije v stanovanja
  V prejšnjih številkah časopisa so že bili objavljeni članki, ki so 
podali odgovore na vsa vprašanja v zvezi s postopkom za 
pridobitev stanovanja v lasti občine v najem. V nadaljevanju pa 
podajamo odgovore na nekaj bistvenih vprašanj, ki se nanašajo na 
to, kako je treba ravnati po tem, ko že sklenete najemno pogodbo 
za stanovanje z Občino Trbovlje.
  S tem, ko ste postali najemnik našega stanovanja, ste prevzeli 
tudi določene obveznosti, ki jih morate izpolnjevati. Te 
obveznosti so med drugim:
§ uporaba stanovanja v skladu z najemno pogodbo; 
§ pravilna uporaba stanovanja, v nasprotnem odgovarjate za 

škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe; 
§ dopustiti vstop lastniku v stanovanje zaradi preveritve 

pravilne uporabe stanovanja; 
§ poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica 

nepravilne uporabe stanovanja;
§ obveščanje Občine Trbovlje kot lastnika stanovanja o 

napakah v stanovanju;
§ redno plačevanje najemnine in obratovalnih stroškov. 

Kako ukrepati v primeru okvare oz. napake v stanovanju?
  Ko se pojavi potreba po popravilu v vašem stanovanju, nas 
pokličite po telefonu (03/56 27 984 ali 03/56 34 820) ali pa nam 
pošljite vlogo, v kateri boste natančno pojasnili, za kakšno okvaro 
gre in kje je ta okvara. Le-to nam lahko posredujete tudi prek 
elektronskega naslova stanovanja@trbovlje.si. Vloge so 
dobrodošle tudi v primeru, ko mislite, da bi bilo potrebno v 
stanovanju izvesti izboljšave (npr. menjava stavbnega pohištva, 
prenova kopalnice itn.).

Po prejemu vloge oz. obvestila:
§ bomo skrbno proučili vašo vlogo oz. obvestilo;
§ bo k vam napoten naš sodelavec, ki si bo okvaro strokovno 

ogledal in ocenil, kakšni bodo nadaljnji postopki pri popravilu 
oz. sanaciji; 

§ si bomo prizadevali, da bodo popravila opravljena 
kakovostno in v postavljenih rokih, v nasprotnem primeru pa 
vas bomo obvestili o novih rokih takoj, ko bo to mogoče.

stanovanja@trbovlje.si

Bivalne enote Bevško bodo 
končno urejene 

  Stavba, v kateri bodo urejene bivalne enote, se je začela urejati 
v septembru. Investicijski posegi v stavbo naj bi bili končani do 
konca meseca novembra, vse drugo, kar je še potrebno urediti za 
delovanje stavbe, pa do pomladi naslednjega leta. V začetku 
poletja naj bi stavba začela delovati oz. bi življenje uporabnikov v 
njej steklo po predvidenem sistemu. V stavbi bo na voljo osem 
bivalnih enot s skupno kopalnico, sanitarijami in s kuhinjo ter z 
dnevnim prostorom. Enote bodo eno ali večposteljne, dve bosta 
ločeni s samostojno kuhinjo, kopalnico in s sanitarijami. Stavba 
bo na voljo za predvidoma 12 oseb. Uporabniki stavbe bodo 
dozdajšnji uporabniki stavbe Bevško 12 a, ki jo bomo v letu 2015 
porušili, in drugi, ki bodo za dodelitev bivalne enote podali vlogo. 
Oblikoval se bo seznam, enote pa se bodo dodeljevale po vrstnem 
redu. Gre za začasno reševanje stanovanjskih problemov 
posameznika oz. družine s ciljem ponovne integracije v družbo.

mateja.camplin@trbovlje.si
jana.skorjanc@trbovlje.si

Posebej pa bi radi opozorili, da je v primeru 
spreminjanja stanovanjskih prostorov ter vgrajene 
opreme in naprav, o opravljanju koristnih vlaganj 
oziroma izboljšav v stanovanju potrebno prehodno 
pridobiti pisno soglasje lastnika stanovanja 
(Občina Trbovlje) za izvedbo navedenih del. V 
primeru, da najemnik tega soglasja ne pridobi, ob 
izselitvi ni upravičen do povrnitve 
neamortiziranega dela koristnih in potrebnih 
vlaganj.

Praznična čestitka 

Ob božiču, ko se zberemo s 
prijatelji in svojimi najbližjimi, 

vam želim, da vas spremljajo 
tudi naše iskrene želje: veliko 

sreče, veselja, razumevanja in 
zadovoljstva. 

Ob preskoku iz starega v novo 
leto naj se vam izpolni čim več 
želja, naj bodo vaše osebne in 

poslovne poti posute s čim 
manj preprekami, naj vas 

dobra volja in sreča spremljata 
tudi v letu 2016.

Županja Jasna Gabrič
s sodelavci
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V Trbovljah je skrb za urejeno okolje na prvem 
mestu. Zavedamo se, da so drevesa pomembna 
mestna prvina, ki prispeva k identiteti kraja in 
zagotavlja kakovost vsakdanjega življenja ter 
povečuje vrednost mestnega okolja. Vsako drevo 
je pomembno in zato zahteva posebno skrb ter 
obravnavo.

Posek bukve v parku pred 
občino
  Drevesa v mestnem okolju so podvržena ostrejšim razmeram 
kot v naravnem okolju, zato so žal tudi bolj dojemljiva za bolezni 
in druge dejavnike, ki vplivajo na njihovo krajšo življenjsko dobo. 
Teh dejstev se zavedamo tudi v naši občini, zato vsako leto 
skrbno izberemo strokovnega izvajalca za nego dreves. Ker pa 
želimo, da je vsaka odločitev za odstranitev drevesa utemeljena s 
strokovnimi argumenti za to usposobljenih strokovnjakov – 
arboristov, smo glede določenih dreves v mestu, za katere se 
predvideva njihova odstranitev, pridobili dodatno mnenje. Vsaka 
odločitev za odstranitev drevja je za nas posebno težko sprejeta, 
vendar se zavedamo, da je varnost občanov na prvem mestu. 
Zaradi omenjenih razlogov smo bili primorani sprejeti odločitev 
o poseku bukve v parku pred stavbo Občine Trbovlje, saj se je 
drevo zaradi okužbe z glivo posušilo in ni več vitalno ter kot 
takšno ogroža varnost ljudi. Kot je navedeno v strokovnem 
mnenju, je drevo rdeče bukve popolnoma suho, odmrlo; na vseh 
straneh koreničnika se pojavljajo trosišča glive, kar je 
posledica/vzrok za propad drevesa. Kot nam je strokovnjakinja 
arboristka povedala, so rdeče bukve bistveno dovzetnejše za 
bolezni kot domača zelena bukev. Do okužbe drevesa pride pred 
pojavom vidnih trosnjakov, zato se tega ne da preprečiti. Po 
priporočilu strokovnjakov smo morali odstraniti celoten drevesni 
panj s trosišči gliv z namenom, da preprečimo okužbo novega 
drevesa, ki ga nameravamo posaditi spomladi naslednje leto in 
tako nadomestiti odstranjeno bukev. Po priporočilu arboristke 
naj bi po poseku na mesto izkopa nasuli novo zemljo, ki se bo 
prek zime utrdila, nato pa izvedli zasaditev v naslednjem letu. V 
novembru smo poskrbeli tudi za obrezovanje drugih dreves v 
parku. Odstranjevale so se suhe veje, povezovali so vrhove rdečih 
bukev in opravili druga dela v skladu s predlaganimi ukrepi iz 
arborističnega mnenja, ki smo ga pridobili za namen strokovnega 
vzdrževanja. 

andreja.bienelli-kalpic@trbovlje.si

6. redna seja Občinskega 
sveta Občine Trbovlje prinesla 
potrjen dolgo pričakovan 
OPN

  Z OPN bo mogoče urediti npr. heliport, vzpostavljeni bodo 
prostorski pogoji za ureditev oz. vzpostavitev industrijske cone 
Bukova gora, z OPN smo rezervirali prostor za športne in 
rekreacijske namene na Kipah ter Ojstrem, v parku bo mogoča 
vzpostavitev premičnega objekta – stojnice za prodajo pijače in 
prigrizkov. Z novim OPN se bo razveljavilo kar 110 izvedbenih 
prostorskih aktov Občine Trbovlje. OPN je temeljni in edini 
obvezni občinski prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju 
usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine 
in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega 
razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena 
ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. V njem so 
opredeljena tudi zazidljiva zemljišča ter veljavni prostorski in 
ureditveni pogoji, ki določajo merila ter pogoje za graditev 
objektov in druge posege v prostor (na območjih izven veljavnih 
podrobnih občinskih prostorskih, lokacijskih in zazidalnih 
načrtov).

polona.schmit@trbovlje.si

Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič je 
podpisala temeljni prostorski dokument občine – 
OPN. Po osmih letih je bil namreč na oktobrski seji 
občinskega sveta sprejet Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trbovlje (OPN).
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Podpis Pogodbe o ustanovitvi 
in delovanju pogodbenega 
partnerstva LAS in ustanovna 
skupščina LAS Zasavje
  V sejni sobi Občine Trbovlje je v oktobru potekal slavnostni 
podpis Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega 
partnerstva Lokalne akcijske skupine Zasavje (v nadaljevanju 
LAS). Gre za formalno potrditev lokalnega partnerstva, saj se je 
na javni poziv za članstvo v LAS odzvalo 41 zainteresiranih 
organizacij in posameznikov. S pogodbo se je ustanovil LAS na 
območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Namen 
LAS je spodbujati trajnostni in uravnotežen razvoj podeželja ter 
urbanih območij v treh zasavskih občinah ob združevanju 
človeških, prostorskih in finančnih virov po pristopu »od spodaj 
navzgor«, kar se bo zagotavljalo z aktivnim vključevanjem 

prebivalstva območja LAS v skupno načrtovanje ter odločanje o 
lastnem lokalnem razvoju. Skupni namen naj bi se uresničeval 
skozi izvajanje operacij oz. projektov, ki bodo imeli učinek na čim 
več ciljnih skupin in celotno območje delovanja LAS, pri čemer se 
bodo zasledovali naslednji cilji: spodbujanje socialnega 
vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji, 
zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik ter gospodarski razvoj 
območja, ohranjanje narave, varstvo okolja, kulturne dediščine, 
kulturne krajine in njenih elementov.
  Vsi skupaj bodo prispevali, da bo strategija lokalnega razvoja 
2014–2020 čim prej dokončana, kajti le-ta bo osnova za črpanje 
evropskih sredstev v naslednjih petih letih. Ustanovna skupščina 
na novo nastalega partnerstva LAS Zasavje je bila 12. 11. 2015 v 
EVJ centru v Kisovcu. LAS Zasavje je s tem dobil organe 
upravljanja. 

  Za vodilnega partnerja je bila izbrana Območna obrtno-
podjetniška zbornica Hrastnik, ki bo zamenjala dozdajšnjega 
upravljalca KGZS Zavod Ljubljana.

Podpisa so se udeležili vsi trije zasavski župani.

Za predsednico je bila izvoljena Slavi Gala, 
podpredsednik je postal Mitja Adamlje. 

V upravni odbor so bili izvoljeni:  
§ javni sektor: Mitja Adamlje (MCT), Andreja 

Bienelli Kalpič (občina Trbovlje), Damir Kozolič 
(Občina Zagorje), Radojka Odžić (občina 
Hrastnik);

§ ekonomski sektor: Mitja Brodar (OOZ Trbovlje), 
Branka Dolinšek (OOZ Hrastnik), Ana Nuša 
Gregorčič (Alfa Mikra, d. o. o), Peter Kušar 
(Tannaris, s. p.), Nataša Jerman Rajh (ZTO);

§ civilna družba: Frida Felicijan, Jernej Pangeršič, 
Polona Trebušak;

§ nazorni odbor: Peter Jamnik, Zvezdana 
Lamovšek in Primož Zelenšek.

Kako živeti s poplavami?
  Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Inštitutom za 
vode Republike Slovenije v letu 2015 kot del aktivnosti za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih v Sloveniji 
organizira serijo dogodkov za ozaveščanje. Eden je bil tudi v 
Trbovljah.

Ker so območja pomembnega vpliva poplav 
prepoznana tudi v občinah Trbovlje, Hrastnik in 
Zagorje ob Savi, so v četrtek, 12. novembra, v 
predavalnici Delavskega doma Trbovlje pripravili 
zanimiv posvet z naslovom Kako živeti s 
poplavami.

Dan samostojnosti in enotnosti

Ob 26. decembru, dnevu 
samostojnosti in enotnosti, 

obeležujemo spomin na čas, ko smo 
pokazali največjo mero enotnosti v 
svoji zgodovini in se z veliko večino 

izrekli za samostojnost Slovenije. 
Trboveljčankam, Trboveljčanom in 

vsem Zasavkam ter Zasavcem 
čestitam in želim vse lepo v prazničnih 

dneh.

Županja Jasna Gabrič
s sodelavci
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Z neurejeno kurilno 
napravo v hiši dodatno 
onesnažujemo zrak v 
naši dolini
  Občina Trbovlje si zaradi onesnaženja s prašnimi delci 
PM 10 v zraku, ki so v večini posledica prometa in 
individualnih kurišč, ki kot gorivo uporabljajo drva, 
prizadeva, da bi v prihodnjih letih čim več stanovanjskih 
objektov priklopila na daljinsko ogrevanje. Prizadevamo si 
za znižanje cene ogrevanja, ki se je samo v letošnji sezoni 
spustila za 20 %. Do še dodatnega znižanja cene bi v 
prihodnje lahko prišlo tudi zaradi večjega števila 
priklopljenih odjemalcev (ekonomija obsega), hkrati pa s 
tem tudi do čistejšega zraka v dolini.
  Zagotovo se vam je v minulih tednih vsaj enkrat zgodilo, da 
ste ob sprehodu ali med vožnjo z avtom po Trbovljah naleteli na 
gost bel dim, ki se je vil iz dimnika katere od hiš v bližini središča 
mesta. Gost bel dim je hitro zajel večji del Trbovelj, pogled na 
takšno stanje pa vsekakor ni prijeten. Prav tako ne zrak. Najbrž pa 
ste se ob videnem najprej vprašali, kako lahko samo ena stavba (in 
en dimnik) naredi takšno škodo in zakaj pride do tega. Odgovor je 
preprost.

Stare kurilne naprave in nepravilno 
izgorevanje
  Osnovni problem zgorevanja lesa je, da je v njem več kot 
polovica gorljivih komponent hlapnih. To pomeni, da iz lesa v 
fazi sušenja najprej izhlapi vlaga, v fazi segrevanja lesa pa hlapne 
gorljive sestavine izhlapijo, ali so zagotovljeni pogoji za popolno 
zgorevanje teh hlapnih sestavin in ne glede na to, ali se toplota, 
sproščena pri zgorevanju, lahko porabi ali ne. Osnovna naloga 
kurilne naprave je zagotoviti popolno zgorevanja tudi hlapnih 
gorljivih sestavin lesa in ne samo lesnega oglja (C).

Ali hlapne sestavine lesa zgorijo ali ne, se strokovno ne da 
ugotavljati vizualno, lahko pa se po velikosti in barvi plamena 
presodi, ali zgori večji del hlapnih sestavin. Tako rdeč in temen 
plamen pomeni nepopolno in slabo zgorevanje, svetel plamen 
sprejemljivo zgorevanje, modrikast plamen pa dobro zgorevanje 
hlapnih gorljivih sestavin. V kolikor je temno rdeč plamen še 
kratek pri na novo naloženem gorivu v kurišče, gre za zelo slabo 
in nesprejemljivo zgorevanje, kar se vidi tudi po temnem dimu, ki 
se kadi iz dimnika. V kolikor je plamen temno rdeč, pomeni zelo 

Fotografija 1: Na sliki je temno rdeč plamen, ki 
pomeni nepopolno zgorevanje. Foto: M. Hustle
 
Fotografija 2: Svetel plamen pomeni pravilno 
zgorevanje lesa. Foto: MOP 
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slabo in nesprejemljivo zgorevanje tako z okoljskega, s 
požarnovarnostnega, z energetskega in zdravstvenega vidika. 
Temno rdeča barva plamena pomeni, da majhni delci goriva ne 
zgorijo zaradi pomanjkanja kisika ali prenizke temperature.Ti 
nezgoreli delci pa potujejo z dimnimi plini v okolico. 

  V kolikor s prostim očesom opazimo temen dim na vrhu 
dimnika, to vsekakor pomeni zelo slabo zgorevanje predvsem z 
vidika prašnih delcev (nezgorelega ogljika). Če je slabo 
zgorevanje lesa, je vidno tudi na notranjih površinah kurilne 
naprave, dimniškega priključka in dimnika, ki so v stiku z dimnimi 
plini v obliki sajastih in katranskih oblog.

Kakšen les je najboljši?
  Najprimernejši domači vrsti lesa za zgorevanje med listavci 
sta bukev in gaber, ker ju je največ na razpolago, imata dobre 
zgorevalne lastnosti, sta relativno dostopni in cenovno 
sprejemljivi vrsti lesa. Za kurjenje lahko uporabljamo še druge 
vrste lesa, kot so hrast, kostanj, akacija, breza, topol, sadno drevje 
ipd. Kuri pa se lahko tudi les iglavcev, kot so smreka, bor, jelka itn. 
Za kurjenje naj bi se uporabljal predvsem les, ki ga ni smiselno 
predelati v industrijske izdelke. Drva je potrebno primerno 
posušiti. Na osnovi izkušenj se priporoča sušenje drv do najmanj 
eno leto za topol in smreko, leto in pol za lipo, jelšo in brezo, dve 
leti za bukev, jesen in sadno drevje ter dve do tri leta za hrast. Višja 
vlažnost drv ne povzroča samo slabše zgorevanje z visokimi 
emisijami in nižji izkoristek kurjenja, ampak povzroča tudi 
bistveno nižjo energijsko vrednost goriva.

Škodljive snovi, ki nastanejo pri kurjenju lesa
  Žal pa pri zgorevanju lesa nastajajo tudi škodljive emisije 
zaradi nepopolnega zgorevanja in stranskih produktov 
zgorevanja, kot je ogljikov monoksid (CO), hlapnih organskih 
spojin (VOC), zaradi nezgorelega ogljika (C) in pepela nastajajo 
tudi emisije delcev. Emisije delcev iz kurilnih naprav povečujejo 
koncentracije delcev, predvsem manjših od deset mikronov (PM 
10), s čimer se srečujemo v Zasavju. Ti delci so tako majhni, da 
zaradi prodiranja globoko v pljuča škodljivo vplivajo na zdravje 
ljudi, zato je treba zmanjšati te izpuste delcev v zrak tudi iz 
kurilnih naprav, predvsem v urbaniziranih naseljih, kjer se 
pojavlja večja onesnaženost zraka. Povečane emisije trdnih delcev 
pri kurjenju lesa nastajajo predvsem, če se kuri les s preveliko 
vlažnostjo, v neprimernih kurilnih napravah ali pa se kuri 
nepravilno.

Fotografija 3: Temnejši ali temen gost dim na vrhu 
dimnika je pokazatelj zelo slabega zgorevanja. 
Foto: MOP 

Fotografija 4: Svetel – neviden dim, razen pare, je 
pokazatelj dobrega zgorevanja, za strokovno 
presojo so sicer potrebne meritve emisiji. 
Foto: MOP 
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Sodobne kurilne naprave
  Sodobne kurilne naprave na les ob pravilnem kurjenju in 
primerno pripravljenem gorivu zagotavljajo že zelo nizke 
vrednosti škodljivih emisij (CO, CxHy, prahu itn.) glede na stare 
izvedbe kurilnih naprav. Sodobne kurilne naprave postajajo vse 
bolj sprejemljive za uporabo ne samo z energetskega vidika, 
ampak tudi z vidika varstva okolja in zdravja ljudi, vse bolj so 
sprejemljive so tudi za urbana okolja, kar posebej velja za 
sodobne kurilne naprave z garantirano kakovostjo.
  V zadnjih dvajsetih letih je dosežen izreden napredek v 
razvoju kurilnih naprav, pri zmanjšanju emisij dimnih plinov in 
zvišanju izkoristkov kurjenja. Tudi v prihodnje, predvsem do leta 
2020, je načrtovan intenzivni nadaljnji razvoj malih kurilnih 
naprav z vidika zniževanja emisij dimnih plinov, predvsem CO, 
CxHy in prahu.

Z novejšimi napravami prihranite tudi pri 
strošku ogrevanja
  Nižje vrednosti emisij dosegajo predvsem kurilne naprave z 
avtomatiziranim dodajanjem zgorevanja in t. i. avtoregulacijo 
dovoda zgorevalnega zraka. Vpliv priprave goriva in tudi načina 
kurjenja je minimalen, kot to velja predvsem za kurilne naprave na 
sekance in pelete.

Ne uničujmo svojega zdravja zaradi 
svojega neznanja oz. nevednosti
  Delci, ki lahko lebdijo v zraku, so velikosti do približno 35 
mikronov (1 mikron je tisoči del milimetra), zato jih pri dihanju 
tudi vdihavamo. Manjša kot je velikost teh delcev, bolj so 
problematični za zdravje ljudi. Delci velikosti nad 10 mikronov 
praviloma ostajajo v zgornjih dihalnih poteh (nos, sapnik itn.), 
delci, manjši od 10 mikronov (PM 10), potujejo v pljuča 
(bronhije), delci, manjši od 2,5 mikrona (PM 2,5) pa pridejo celo v 
pljučne mehurčke.

  

Novejše študije kažejo, da delci velikosti do 0,1 mikrona lahko 
preidejo skozi pljučne mehurčke v kri in povzročajo zdravstvene 
težave tudi v drugih organih. Zelo droben prah tako povzroča oz. 
ima negativen vpliv na nastanek srčnih in žilnih bolezni, 
negativne posledice v možganih, vpliva na Parkinsonovo in 
Alzheimerjevo bolezen itn.

  Vdihavanju drobnega prahu naj se še posebej izogibajo 
otroci, starejši ljudje, nosečnice in tisti, ki so dovzetnejši za težave 
z dihalnimi organi, imajo astmo ipd. Drobni delci povzročajo 
draženje dihalnih organov, vnetja, kašelj ipd. Pogosto draženje pa 
lahko povzroča resnejše bolezni dihalnih organov.

  Učinkovit način zmanjševanja prahu iz kurilnih naprav je 
poleg izbora primerne kurilne naprave ter pravilne vgradnje v 
prostor tudi pravilno kurjenje in izbor goriva. To še posebej velja 
za kurjenje drv v malih kurilnih napravah. Kurjenje samo zračno 
suhih drv skladno z navodili proizvajalca kurilne naprave je 
pravilen pristop za bistveno zmanjšanje emisij prahu, ki pa v 
bistvu ne povečuje stroška ogrevanja, predvsem gre za večje 
prizadevanje pri pripravi, nabavi goriva in pri kurjenju.

V drugi polovici decembra 2015 bo na spletnih 
straneh Eko sklada objavljen razpis za nepovratne 
finančne spodbude socialno šibkim občanom za 
zamenjavo starih kurilnih naprav na lesno biomaso 
na območjih s sprejetim Odlokom o načrtu za 
kakovost zraka, kamor spadajo tudi Trbovlje.
 
Predmet javnega poziva bodo nepovratne 
finančne spodbude socialno šibkim občanom za 
zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi 
napravami na lesno biomaso v stanovanjskih 
stavbah, katerih mejne vrednosti ustrezajo mejnim 
vrednostim, določenim v Uredbi o emisiji snovi v 
zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.

Na javnem pozivu bo lahko sodelovala vsaka 
fizična oseba, ki je investitor in socialno šibek 
občan ter živi na območju občin, kjer ni možnosti 
priklopa na sistem daljinskega ogrevanja ali 
plinovoda, občina pa ima sprejet Odlok o načrtu 
za kakovost zraka.

  Občina ima v proračunu del sredstev, ki jih namenjamo 
za ukrepe učinkovite rabe energije (energetska obnova 
javnih objektov, zamenjava predimenzioniranih cevi 
vročevoda …), in določene ukrepe s področja trajnostne 
mobilnosti. 

  Trenutna finančna shema subvencij Eko sklada za 
Zasavje ni učinkovita, saj bi morale biti spodbude bistveno 
večje, da bi se odzvalo večje število občanov. Spodbude 
dejansko niso 50 %, saj so navzgor gotovinsko omejene. Če 
pogledamo poročilo Eko sklada za leto 2014 je bilo v Zasavju 
najmanj podeljenih spodbud. S takšno shemo, kljub na videz 
visoki subvenciji, ne bomo dosegli želenega cilja. Zavedati se 
moramo, da je v Zasavju slaba socialno-ekonomska situacija 
in da trenutne subvencije niso zadostne, da bi se ljudje 
odločali za zamenjavo kurilnih naprav.

  Naše pripombe pristojnim službam glede ukrepov na 
področju zmanjševanja PM 10 prašnih delcev so šle tudi v 
smeri vročevoda. Priklopi gospodinjstev na vročevodno 
omrežje niso stimulirani, saj naša toplarna uporablja kot 
energent plin (neobnovljiv vir energije), ki je sicer z vidika PM 10 
delcev boljši kot biomasa, ki pa je obnovljiv vir in zato s strani 
države eden izmed prioritetnih virov ogrevanja ne glede na 
to, da ima bistveno višje emisije PM 10 v primerjavi s plinom. 
Občani se torej ne bodo priključevali na vročevod, saj niso 
upravičeni do spodbud Eko sklada za nakup toplotne 
postaje, hkrati pa so omejeni še tako, da ne morejo 
kandidirati niti za toplotne črpalke, saj se morajo prednostno 
priključiti na daljinsko ogrevanje. Razumemo dejstvo, da se je 
država obvezala, da bo povečala delež obnovljivih virov 
energije, ampak to je v primeru reševanja problematike PM 
10 delcev v Zasavju v nasprotju z izboljšanjem kakovosti zraka. 
O tem je občina obvestila ministrstvo in Eko sklad.  

  V javnih zavodih je uvedeno energetsko knjigovodstvo, 
na osnovi katerega so bili uvedeni ukrepi varčevanja z 
energijo. Izdelani so bili energetski pregledi javnih zavodov in 
občina je pristopila k sanaciji javnih objektov: OŠ Trbovlje, 
Enota Pikapolonica, OŠ Ivana Cankarja. 

Povzeto po: Jože Kaplar, Zgorevanje lesa v malih krilnih 
napravah, Ministrstvo za okolje in prostor RS.
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Fasade, ki rušijo 
ravnovesje v okolju
  Najbrž ste opazili, da so številne stavbe v Trbovljah in po 
Sloveniji v zadnjih letih dobile novo podobo oz. novo fasado. 
Zahvaljujoč subvencijam za energetsko obnovo stavb, česar 
posledica so tudi nove fasade, dobivajo s tem tudi mesta lepšo 
podobo. A ponekod se zgodi, da se prej umirjena soseska 
spremeni v »kičasto« ali »nadležno« že zaradi ene same 
spremembe barve na fasadi, ki ruši ravnovesje prej usklajene in 
umirjene ske.

Agresivne barve fasad
  V zadnjih letih so se kot gobe po dežju razpasle fasade 
različnih kričečih barv, ki v okolici izstopajo in si jo podrejajo. Bolj 
ali manj vse delujejo moteče, razen morda nekaterih z izbrano 
kombinacijo barve in drugih materialov, na primer lesa, kamna in 
stekla.

  Če se sosedova fasada praktično čez noč spremeni iz bele v 
kričeče oranžno, načenja tudi naš notranji mir. Pogledi se ne 
spočijejo več v zelenilu vrta, ker sosedova fasada preveč kriči. Če 
se v ulici spremeni prva hiša v temno modri stvor, naslednja v 
oranžnega, tretja v vijoličnega ali živo zelenega, je podrta vsa 
barvna harmonija naselja. Nihče si v svoji dnevni sobi ne bo 
privoščil živo oranžne sedežne garniture, temno zelenih sten in 
vijoličnih omar. Stremimo k barvni usklajenosti prostora, v 
katerem živimo. To bi moralo veljati tudi za zunanji prostor.

Polovica stanovanjske hiše v eni barvi, 
druga polovica v drugi
  Poleg agresivnih barv fasad pa gredo nekateri še v drugo 
skrajnost. Tudi v Trbovljah že imamo primere, ko se kompleks 
stanovanjskega bloka barva v dveh različnih barvah. Stavbe, 
zgrajene v istem obdobju, ki so včasih tvorile enotno naselje, saj 
so bile podobnega videza glede izgradnje, okolice in fasade, se 
zdaj spreminjajo v »razmetana« naselja, kjer vsaka izstopa s svojo 
barvo fasade. Namesto enotnega in urejenega videza ulic 
večstanovanjskih stavb dobivamo naselja, kjer se je to ravnovesje 

popolnoma porušilo. Na Kešetovem imamo na primer dve vrsti 
stanovanjskih stavb: štiri manjše stolpnice, ki so imele pred 
prenovami isto barvno podobo oz. zunanji videz, in nekaj vrstnih 
nižjih večstanovanjskih zgradb, kjer so s prenovo fasad šele začeli. 
Ali bodo tudi te nizke stanovanjske zgradbe prenovili v enotno 
barvo ali mavrico različnih, je najprej odvisno od lastnikov 
stavbe.

 Občinski prostorski načrt 
  V Občinskem prostorskem načrtu Občine Trbovlje, ki ga je 
Občinski svet Občine Trbovlje sprejel oktobra 2015, so določeni 
prostorski izvedbeni pogoji, ki med drugim določajo tudi merila 
za oblikovanje objektov. 

  Vsi novi objekti in prostorske ureditve se morajo prilagoditi 
tradicionalnim oziroma sodobnim kakovostnim obstoječim 
objektom v enoti urejanja prostora po stavbnih volumnih, višini 
in regulacijskih črtah, naklonu streh, smereh slemen, barvi ter 
teksturi streh in fasad, načinu ureditve odprtega prostora, 
ograjah, opornih zidovih, urbani opremi ter drugih oblikovnih 
značilnostih prostora. 

  Pri oblikovanju fasad je glede oblikovanja arhitekturnih 
elementov na fasadi, kot so členitev, barve in materiali fasad, 
okna, slopi oz. stebri, nadstreški, balkoni, ograje itn., treba 
upoštevati prevladujoče okoliške objekte v prostorski enoti. Na 
fasadah je dovoljena uporaba bele barve in svetlih barv v spektru 
različnih zemeljskih tonov. Dopustni so fasadni poudarki v 
močnejših barvnih tonih do 25 % fasadne površine. Prepovedana 
je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone 
(npr. citronsko rumena, vijolična, živo oz. travniško zelena, živo, 

Vir: Gradimo.si

POMEMBNO
Če je stanovanje del zasebnega, je zunanji del 
ovoja stavbe del skupnega, javnega prostora. Ko 
energijsko prenavljamo, s poseganjem v fasado 
svojega objekta posegamo tudi v skupno dobro in  
javni prostor. Tega se je potrebno zavedati vsakič, 
ko postavimo lopo, novo ograjo, zasteklimo 
balkon ali pobarvamo fasado.

Vir: Gradimo.si, Arhitekturne politike (politike.zapis.si)

Primer stavbe, ki je bila prej v enotni enobarvni 
fasadi, s prenovo pa so jo zdaj razdelili na dva 
dela, kar z vidika urejanja okolja ni ustrezno.
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temno oz. turkizno modra in podobno). Barve fasad, fasadnega 
podstavka, stavbnega pohištva in strehe morajo biti medsebojno 
usklajene. Poslikave fasad niso dopustne, izjeme so sakralni 
objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi 
objekti simbolnih pomenov. Fasada večstanovanjskega objekta 
mora biti barvno usklajena na celotnem objektu ne glede na 
lastništvo. 

  Za večstanovanjske objekte je treba izdelati projekt za 
poenoteno zastekljevanje balkonov, poenoteno menjavo 
balkonskih ograj in zunanjega stavbnega pohištva, nadstreškov 
ter postavitev klimatskih naprav. 

  Fasade  enostavnih in nezahtevnih objektov morajo biti 
prilagojene osnovnemu objektu, lahko so lesene ali iz tipskih 
prefabriciranih fasadnih elementov. Ti objekti morajo biti 
oblikovno usklajeni s stavbo, h kateri pripadajo. 

  Za posamezna območja namenskih rab pa veljajo še 
podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji, kar pomeni, da je 
oblikovanje fasad objektov na stanovanjskih območjih, območjih 
centralnih dejavnosti, industrijskih, turističnih in na drugih 
območjih še podrobneje razčlenjeno ter natančno določeno. 

ZLATA POROKA

17. oktober 2015

Rudolf in Nada Klančar
ČESTITAMO!
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Intervju: Primož Zelenšek in Tadej 
Jevševar, Chipolo

Nikoli več ne bo nič 
izgubljeno
Avtor: Vid Šteh

Pred nekaj več kot tremi leti je Zasavje presenetila novica o 
velikem uspehu skupine mladih podjetnikov, ki so se na 
trgu predstavili z revolucionarnim izdelkom Chipolo. Gre 
za napravo, ki s pomočjo brezplačne aplikacije na pametnih 
telefonih omogoča lažje iskanje izgubljenih predmetov, kar 
je pri današnjem (pre-)hitrem tempu življenja vse 
pogostejši pojav. O samem izdelku ter njegovi prihodnosti 
sta nekaj več povedala dva člana kreativne ekipe Chipolo, in 
sicer Primož Zelenšek ter Tadej Jevševar.

Rojstvo Chipola bi lahko označili za 
klasično zgodbo o uspehu, pa 
čeprav ta ni prišel k vam dobesedno 
čez noč. Kako se danes vaša ekipa 
spominja začetnih »porodnih 
krčev«, ki so pripeljali do same ideje 
za Chipolo?
  Tadej: »Vse skupaj se je razvijalo 
precej spontano. Na začetku je bila naša 
ekipa zgolj skupina posameznikov s 
podobn im r azmi š l j an j em in  z 
ambicijami, kar pa je posledično vodilo 
do intenzivnega razmišljanja o zagonu 
poslovne ideje. Iskali smo ljudi, ki so 
bili dodobra seznanjeni s svetom 
programske opreme, prav tako pa so 
nam na  pomoč pr i skoč i l i  tud i 
strokovnjaki s področja marketinga, 
brez katerih našega izdelka ne bi tako 
uspešno promovirali. Ideja za Chipolo 
se je pojavila med povsem običajnim 
pogovorom, ko je eden od naših 
kolegov tarnal, da ves čas izgublja svoje 
ključe, to pa je v nas prebudilo željo po izdelku, ki bi takšne 
neljube dogodke uspel preprečiti. Po pregledu trga, na katerem ni 
bilo mogoče najti temu primernega izdelka, smo se odločili, da ga 
ustvarimo kar sami.«

Pri nastajanju obstaja dve stopnji, ki ju je potrebno izpolniti; 
ideja in praksa oz. uresničitev ideje. Kako je pri vaši ekipi 
potekal ta prehod iz ideje v prakso? Je šlo za zahteven proces 
ali pa je stvar lažja, kot si jo predstavljamo?
  Tadej: »Leta 2013 je bil izdelan prvi prototip Chipola, nato pa 
smo želeli kreniti po klasični podjetniški poti pridobivanja 
začetnega kapitala za razvoj ideje, a se nam je tu malce zataknilo, 
saj si zaradi hude recesije pri bankah nismo uspeli najeti kredita. 
To nam ni vzelo poguma, ampak smo se namesto tega odločili 
poiskati druge možnosti. Tu se je začela naša zgodba s spletno 
stranjo Kickstarter, ki je omogočala množično pridobivanje 
potrebnih financ, obenem pa je služila kot orodje za vpogled v 
potrebe trga, kjer je bila potreba po iskanju naprave za iskane 
izgubljenih predmetov dokaj velika. To nas je spodbudilo, da smo 
sprožili množično kampanjo prek omenjene spletne strani in s 
tem pridobili sredstva za uresničitev naše prvotne ideje Chipolo.« 

Na Kickstarterju ste neverjetno hitro zbrali več kot dovolj 
finančne podpore, prav tako pa je vaš izdelek dobesedno čez 
noč postal velik hit. Ste, čisto iskereno, pričakovali takšen 
odziv javnosti? 
  Tadej: »Če se spustiš v neko podjetniško idejo, moraš 
preprosto verjeti v uspeh. Naša ekipa je bila pripravljena na 
marsikaj, tudi na morebitne ovire, toda to nam ni vzelo volje in 
vztrajnosti, saj smo bili ob zagonu kampanje na Kickstarterju že 
preveč motivirani in odločeni, da svojo idejo izpeljemo do konca. 
Na začetku smo si zadali cilj, da v 25 dneh zberemo potrebnih 
15.000 dolarjev, potem pa nas je presenetilo, ko smo omenjeno 
vrednost dosegli zgolj 17 ur po zagonu na omenjeni spletni strani. 
Na koncu se je nabralo za skoraj 300.000 dolarjev kapitala. Če 
odgovorim na vprašanje, ne, nismo pričakovali tako burnega 
odziva, vendar smo bili uspeha vsekakor veseli, saj nam je dal 
vedeti, da smo sprejeli pravilno odločitev.« 

Kako bi na enostaven način obrazložili delovanje Chipola? 
  Tadej: »Chipolo je sestavljen iz dveh produktov; iz brezplačne 
aplikacije, ki si jo je mogoče naložiti na telefon, in samega obeska, 

s pomočjo katerega naprava najde izgubljen predmet. Obesek ob 
iskanju sproži zvočni signal, ki uporabnika opozori na lokacijo, 
kjer se predmet nahaja. Gre za dokaj preprost postopek, ki se ga 
lahko nauči vsak z zgolj osnovnim znanjem ravnanja s telefoni.« 

Zakaj pa so se ljudje, po vašem mnenju, tako navdušili nad 
Chipolom?
  Tadej: »Obstaja več dejavnikov. Prvi je bil nedvomno ta, da je 
bilo že vrsto let prisotno ogromno povpraševanje po izdelku, ki bi 
ljudem omogočal lažje iskanje izgubljenih stvari. Drugi dejavnik 
je bila intenzivna kampanja, ki smo jo začeli še pred zagonom na 
Kickstarterju. Kot zadnje pa bi izpostavil pregovor: ″Dober glas 
seže v deveto vas.″ Naša ekipa je izdelala kakovosten produkt, ki 
potrošniku ponudi tisto, kar obljublja. Mislim, da je bilo ravno to 
ključno pri popularnosti Chipola.« 

Na začetku novembra je ekipa Chipolo sprožila skrivnostno 
odštevanje na družabnih omrežjih. Nam lahko zaupate kaj 
več o tem?
  Tadej: »Šlo je za odštevanje do lansiranja novega 
izpopolnjenega modela Chipola. Čisto na kratko; izdelek je 
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pridobil povsem novo podobo in logotip, strojno je močna 
nadgradnja tistega, kar smo že ustvarili, obenem pa smo 
predstavili nov moto za izdelek: ″Nothing is lost.″ (Nič ni 
izgubljeno.)« 

Bi katero od novih funkcij še posebej izpostavili? 
  Tadej: »Najbolj zahtevana je bila predvsem funkcija Chipolo 
Selfie. V zadnjem času je selfie (posameznikov avtoportret, 
narejen s telefonom – op. a.) postal zelo popularen, zato smo tudi 
našemu izdelku dodali možnost tovrstne izdelave fotografij. 
Druga, še pomembnejša funkcija pa je iskanje izgubljenih 
telefonov prek spletne aplikacije, povezane z našim produktom. 
Če posameznik npr. izgubi telefon, gre lahko do najbližjega 
računalnika, se brezplačno prijavi na aplikacijo Chipolo, ki mu 
nato pomaga izslediti izgubljen telefon. To doseže s sprožitvijo 
zvočnega signala ali pa se prek računalnika prijavi v brezplačno 
aplikacijo Chipolo, kjer nato naprava odkrije telefon kjer koli na 
svetu. Posameznik lahko nato prek aplikacije pošlje SMS, ki 
morebitnemu najditelju sporoči, kam naj vrne telefon. Za to 
funkcijo smo se odločili zaradi šokantnega podatka, da se dnevno 
po svetu izgubi več kot 100.000 telefonov, kar je ogromna 
številka. Ta podatek je bil dovolj, da smo izpopolnili omenjeno 
aplikacijo za iskanje telefonov.« 

Koliko izdelkov Chipolo pa ste že uspeli prodati?
  Tadej: »Točnih številk ne delimo, lahko pa povem, da smo od 
leta 2014 prodali že več kot 70.000 izdelkov, v prvi polovici 
letošnjega leta pa smo to številko že presegli, kar nas vsekakor 
veseli. Uporabnikov Chipolo je trenutno po vsem svetu okoli 
150.000, izdelek pa je najbolj popularen v Združenih državah 
Amerike, Franciji, v Italiji in na Japonskem, ne smemo pa 
zanemariti tudi odličnega odziva v Sloveniji, kjer vsakodnevno 
pridobimo mnogo novih uporabnikov.« 

Glede na to, da prihajate iz Zasavja, bi bilo zanimivo slišati, 
kako se je na vaš izdelek odzvalo lokalno prebivalstvo?
  Primož: »Z odzivom smo zadovoljni. Veseli nas, da nam 
Zasavci uspeh privoščijo in da so ponosni na naš produkt. V 
prihodnje nameravamo ostati v Zasavju z namenom ustvarjanja 
novih delovnih mest, iščemo tudi primerne kadre s področja dela 
z računalniki itn. Pri vsem skupaj pa ne smemo pozabiti na tesna 
sodelovanja z lokalnimi podjetji, ki so nam že na samem začetku 
izrazila svojo podporo. Priznati moram, da me je interes 
″lokalcev″ močno presenetil, čeprav seveda vedno obstaja 
prostor za izboljšave.« 

Dandanes smo priča mnogim zgodbam mladih 
podjetnikov, ki se podajo na samostojno pot, vendar zaradi 
takšnih ali drugačnih ovir kmalu odnehajo. Kakšen nasvet 
je upoštevala vaša ekipa? 
  Tadej: »Težko bi rekel. Največkrat se stvari zapletejo pri 
financah, vendar tudi tu se stanje že izboljšuje. Mladi podjetniki, 
ki nimajo začetnega kapitala, lahko najdejo alternativne rešitve 
pridobivanja denarja, ki se obenem večkrat izkažejo za bolj 
zanesljive kot ″klasične″ metode. Vsekakor pa je najbolj 
pomembno to, da verjameš v svojo idejo in si pripravljen narediti 
za svoj izdelek več kot tvoji konkurenti.« 

  Primož: »Ustvarjajte in verjemite v to, kar delate, pri tem pa ne 
pozabite na pomembnost dobre in trdne ekipe.« 

Sta v tem času mogoče izgubila kakšen predmet?
  Tadej: (Smeh.) »S Chipolom nikoli, kar pomeni, da smo 
izdelali kakovosten produkt.«

 
 

Chipolo je na voljo v vseh Simobilovih 
poslovalnicah in v trgovinah Big Bang, lahko pa ga 
naročite tudi na naši spletni strani: 
www.chipolo.net. Cena je 24 evrov.
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In memoriam 

Profesor doktor Pavel Ličar
(1935–2015)
  V Trbovljah je pognal korenine. Po osnovni šoli in gimnaziji je 
odšel na študij v Ljubljano in se vrnil domov na osnovno šolo, 
ekonomsko šolo in na IBT. Študij je nadaljeval in se kot asistent 
zaposlil na Oddelku za biologijo Biološke fakultete Univerze v 
Ljubljani. Domoval je v Trbovljah in se od 1. septembra 1968 
vsak dan z avtobusom in vlakom vozil v Ljubljano do 30. 
novembra 1997. Profesorju doktorju Pavlu Ličarju; Pavle, Pavči, 
tako smo ga poznali v domačem okolju; so rojenice v zibel nasule 
obilo talentov. Užival je v glasbi, bil je odličen pevec – baritonist, 
blizu mu je bil šport – namizni tenis in smučarski skoki. Bil je 
duhovit, vedno se je znal pošaliti, predvsem pa je bil odličen 
pedagog in znanstvenik ter človek v najžlahtnejšem pomenu.
  Pavle – mož, oče, dedek, pradedek je bil kot drugi oče skoraj 
tridesetim generacijam študentov prvih letnikov biologije, 

In memoriam 

Stojan Batič 
(2. 6. 1925, Trbovlje –17. 9. 2015, 
Ljubljana)

Akademski kipar
  Rodil se je 2. junija leta 1925 v Trbovljah, kjer je obiskoval 
osnovno in srednjo šolo. Še v času druge svetovne vojne in med 
služenjem vojaškega roka se je vpisal na takrat ustanovljeno  
likovno akademijo v Ljubljani, kjer je leta 1949 tudi diplomiral. 

Kariportret, avtor: Jože Ovnik 

Ne le, da je bil med prvimi študenti akademije, tudi pri njeni 
ustanovitvi je pomagal. Leta 1951 je na ljubljanski likovni 
akademiji opravil tudi specializacijo iz kiparstva. Izpopolnjeval se 
je v Parizu, pri kiparju Ossipu Zadkinu, kamor je odšel kot prvi 
štipendist slovenskih korenin. 
  Otroštvo je preživel na trboveljski Opekarni, kjer je tudi prvič 
prijel v roke glino in začel s poskusnim modeliranjem – tovrstnim 
težnjam in hotenjem se ni mogel izogniti niti med služenjem 
vojaščine, ko je med vojaškimi pohodi nenehno grebel po zemlji 
in jo spreminjal v smiselne oblike, ji vdihoval nov pomen. 
  Leta 1960 je dobil Prešernovo nagrado (za kiparski ciklus 
Rudarji), od leta 1998 pa je tudi častni občan Občine Trbovlje.
  Njegova dela so postavljena na javnih površinah v Ljubljani, 
Trbovljah, v Velenju ter na t. i. Batičevi magistrali (od Zasavja do 
Raven in Črne). Ustvaril je 37 spomenikov, 21 parkovnih plastik, 
opremil več kot 53 poslovnih stavb ter prekooceanskih ladij, 
naredil več kot 250 skulptur male plastike, oblikoval obsežno 
portretno zbirko za zasebne naročnike in za javne postavitve 
doprsnih portretov slavnih Slovencev ter narodnih herojev in 
portrete za nagrobne spomenike. V Sloveniji in na tujem je 
razstavljal v okviru 38 samostojnih ter 86 skupinskih razstav. 
  Umrl je 17. septembra 2015 v Ljubljani. 

Jože Ovnik
VIRI:
– intervju, Zasavski tednik, torek, 31. 3. 2015, Kipar Stojan Batič, 
»Všeč mi je ideja o razstavi v rudniškem gasilskem domu«
– http://www.sloart.si/m-89-batic-stojan.aspx
– http://www.kleindenkmaeler.at/leksikon/batich_stojan
– Rozina, Roman: V tri krasne

veterine, živilstva, zootehnike in pedagoške fakultete. Na fakulteti 
in univerzi so mu naložili še celo vrsto opravil ter funkcij, ki jih je 
opravljal vestno, inovativno in odgovorno. Od leta 1977 do 1981, 
v času gradnje novega biološkega središča, je bil namestnik 
predstojnika in predstojnik Visokošolske temeljne organizacije za 
biologijo, dolgoletni predstojnik katedre za zoologijo vse do 
upokojitve ter član odborov za vprašanja znanstveno-
raziskovalnega in vzgojno-izobraževalnega dela Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani. Zaslužil in dobil je priznanje za 
prizadevno ter uspešno delo pri razvoju fakultete in njenih enot 
od leta 1982 do 1997. Ni vsak rojen pedagog. Prof. Pavel Ličar je 
to bil. Učil je, ko še ni bilo računalnikov in digitalne projekcije. 
Kreda, vešča roka in slikovita beseda so študentom pričarali 
najlepše slike iz sveta živali. Njegova predavanja so bila zanimiva, 
bogata in nadvse duhovita.
  Dozorel je v Ljubljani. Odšel je v spomine.

Jože Bernot
VIRI:
– nagovor prof. dr. Jasne Štrus

V spomin na žrtve prometnih nesreč
  Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje (ZŠAM 
Trbovlje) so tudi letos, v soboto, 7. novembra 2015, organizirali 
simbolično prižiganje zelenih sveč v spomin na žrtve prometnih 
nesreč. Tega obeleževanja spomina na žrtve prometnih nesreč se 
poleg naših članov udeležujejo tudi predstavniki  SPV Občine 
Trbovlje, predstavniki Policije, župnik iz cerkve svetega Martina 
Trbovlje ter bližnji stanovalci. Svečke prižgemo v kapelici in po 
krajšem nagovoru predsednika Nikolaja Medveška z minuto 
molka počastimo spomin na žrtve prometnih nesreč. Svečke 
prižgemo tudi v vitrini združenja v centru mesta. Akcija poteka 
pod okriljem WHO (Svetovna zdravstvena organizacija), namen 
prižiganja svečk pa je, da se na cestah zmanjša število nesreč. V 
letu 2014 je v državah EU življenje izgubilo 26.125 oseb, težje 

poškodovanih pa je bilo približno 219.000 udeležencev v 
prometu. Še podatek za Slovenijo: od leta 1992 do 2014 je na 
naših cestah umrlo 6.965 ljudi, telesno poškodovanih pa je bilo 
prek 327.760 oseb. Tudi letošnja akcija poteka pod sloganom 
»HITROST UBIJA«. Vsi vozniki se moramo zavedati, da so 
hitrost, objestnost in opojne substance na cesti najkrajša pot do 
bolnišnice, velikokrat tudi do pokopališča. Poškodbe v prometni 
nesreči trajno vplivajo na življenje celotne skupnosti (družina, 
prijatelji, sodelavci …). Za dolgoročno in trajno varnost smo 
odgovorni predvsem mi sami. 
  ZŠAM vošči vsem udeležencem v prometu vesele božične 
praznike in srečno novo leto 2016. Srečno in varno vožnjo.                                                       

ZŠAM Trbovlje
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Ob 60-letnici Gasilske zveze Trbovlje
  Po drugi svetovni vojni so se začela obdobja reorganizacij in 
združevanja tudi v gasilstvu.  Leta 1948 je bila na osnovi Zakona o 
gasilskih društvih ustanovljena Okrajna gasilska zveza Trbovlje, 
kamor so bila vključena vsa teritorialna in industrijska gasilska 
društva tedanjega okraja. Prvi predsednik je bil Jože Vodopivec, 
poveljnika Slavko Hlastan in Viktor Drnovšek, tajnica Vida 
Guček. Ob ustanovitvi je zveza štela 33 društev, leta 1951 so se 
pridružili še PGD Breg, PGD Turje, PGD Mlinše, PGD Marno 
in PGD Šavna peč, leta 1953 pa PGD Razbor, PGD Zagaj, PGD 
Radeče in PGD Jagnjenica. Gasilska društva na področju 
Trbovelj so se združila v občinsko gasilsko zvezo, le-ta pa v GZ 
Slovenije. V Trbovljah pa je že leta 1956 začela delovati Občinska 
gasilska zveza Trbovlje z osmimi društvi. Večina tedanjih članov 
se je pridružila PGD Trbovlje – mesto.
  Pomemben dogodek za OGZ je bilo njeno praznovanje 30-
letnice v oktobru, ko je Vida Guček, soustanoviteljica nove 
ženske gasilske desetine leta 1948 in edina ženska delegatka na 
ustanovni skupščini Gasilske zveze Jugoslavije leta 1951, dobila 
nagrado Matevža Haceta. Občinska gasilska zveza Trbovlje se je 
leta 1997 preimenovala v Gasilsko zvezo Trbovlje in sprejela še 
danes veljavni statut. GZ Trbovlje ima vključena štiri teritorialna 
in štiri industrijska gasilska društva ter Gasilski zavod Trbovlje. 
To so: PGD Čeče, PGD Dobovec, PGD Klek, PGD Trbovlje – 
mesto, PIGD Lafarge – Cementarna Trbovlje, PIGD Rudnik 
Trbovlje, PIGD STTIM, PIGD Termoelektrarna Trbovlje in 
Gasilski zavod Trbovlje. Skupaj tvorimo predsedstvo in 
poveljstvo Gasilske zveze Trbovlje. Vseh gasilcev je 701; od tega 
44 pionirjev, 50 mladincev, 127 pripravnikov, 132 operativnih 
gasilcev, 131 prostovoljnih gasilcev, 58 prostovoljnih gasilcev – 

Načelniki
Jože Vodopivec    1956–1959
Ignac Slabina     1959–1970
Vili Ameršek     1970–1972
Peter Schneider    1972–1976
Jurij Gotal      1976–1993
Pavel Nemet     1993 dalje

Poveljniki
Slavko Hlastan    1956–1959
Anton Virant      1959–1970
Edvin Perdih     1970–1972
Ivo Gračnar     1972–1976
Slavko Kerin     1976–1989 
Vladimir Zupančič   1990–1993
Srečko  Kerin     1993 dalje    

rezerva, 120 gasilskih veteranov, 23 podpornih članov  in 16 
drugih članov. Prostovoljno gasilstvo v Sloveniji je fenomen v 
Evropi in svetu. Obstaja že 145 let in v 120 gasilskih zvezah, 1.300 
gasilskih društvih, ki so razpršena po vsej Sloveniji, združuje 
150.000 članov. 
  Zveza skrbi za izobraževanje gasilskih kadrov, programira in 
usmerja enakomeren razvoj gasilstva in gasilskih društev v naši 
občini, povečuje število članstva, opremlja društva v okviru 
finančnih sredstev s sodobno gasilsko opremo in orodjem ter 
izvaja gasilsko preventivo. Osvešča o poslanstvu gasilcev, njihovi 
plemenitosti in pripravljenosti pomagati.
  Slavnostna akademija ob 60-letnici je bila 27. novembra v 
Delavskem domu Trbovlje.

Z gasilskimi pozdravi.                                                
Srečko Kerin, Poveljnik GZ Trbovlje 

Novo gasilsko vozilo v Čečah nad 
Trbovljami
  V nedeljo, 25. oktobra, je pred Gasilskim domom PGD Čeče 
potekal slavnostni prevzem novega gasilskega vozila GVM-1 (po 
tipizaciji Gasilske zveze Slovenije je GVM-1 opredeljeno kot 
manjše gasilsko vozilo za prevoz gasilcev in opreme). Slovesnosti 
so se udeležili gasilci vseh gasilskih društev v Gasilski zvezi 
Trbovlje ter pobratena društva Zbure in Sveti Lovrenc iz Gasilske 
zveze Prebold, predsednik KS Čeče, direktor Gasilskega zavoda 
Trbovlje, predsednik ter poveljnik Gasilske zveze Trbovlje in 
predstavnica Zavarovalnice Triglav, o. e. Trbovlje. Same 
slovesnosti so se udeležili tudi številni krajani trboveljskih in 
hrastniških Čeč. Slavnostni govornik je bil predsednik Gasilske 
zveze Trbovlje Pavel Nemet, ki je predal ključe vozila poveljniku 
društva Tomažu Volfandu. Vozilo je blagoslovil župnik mag. 
Amadej Jazbec. Vse zbrane sta nagovorila predsednik KS Čeče 
Franjo Bizjak in predsednik PGD Čeče Boštjan Kovačec. Slednji 
je kronološko opisal 88-letno delovanje zelo uspešnega gasilskega 
društva, ki je tudi center kulturnega delovanja kraja, in se zavalil 
vsem, ki so kakor koli pomagali pri nakupu gasilskega vozila.                                                  

Srečko Kerin, poveljnik GZ Trbovlje

Vozilo je bilo financirano iz sredstev Gasilske zveze 
Trbovlje, Odbora za razpolaganje z dodeljenimi 
sredstvi požarnega sklada Občine Trbovlje, 
donatorja Zavarovalnice Triglav PE Trbovlje in 
privarčevanih sredstev Prostovoljnega gasilskega 
društva Čeče.

Občina Trbovlje od junija 
zagotavlja brezplačen dostop do 

brezžičnega interneta na osmih 
lokacijah po mestu.
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Novosti v pokopališkem parku 
Gabrsko
  Na pobudo Hortikulturnega društva Trbovlje in ob 
sodelovanju ekošole OŠ Tončke Čeč smo s tablami označili deset 
samoniklih drevesnih vrst v naravnem gozdu med starim in 
novim delom pokopališča, kjer prevladujejo črne jelše in beli 
gabri. Ob drevesih so nameščene lesene table z njihovimi imeni, 
ob vstopu v gozd pa nas večja tabla seznanja z značilnostmi in s 
posebnostmi posameznih drevesnih vrst. S to kratko učno potjo 
v pokopališkem parku želimo spomniti obiskovalce na pestrost, 
lepoto in neminljivost narave. 
  Obnovili smo tudi avtobusno postajo ob parkirišču, desno od 
stopnic k vežicam, kjer je prej stal pano za osmrtnice, pa smo 
postavil nadstrešek, ki služi kot postajališče za električno vozilo, 
ki vozi obiskovalce po pokopališkem parku. 

Na pokopališču v Gabrskem smo jeseni pripravili 
dve novosti, in sicer predstavitev naravnega 
gozda in informacijsko postajo.

Električno vozilo na pokopališču v Gabrskem 
brezplačno vozi obiskovalce po pokopališkem 
parku ob naslednjih terminih:
§ ob torkih od 8. do 10. ure,
§ ob četrtkih od 15. do 17. ure.

Vožnja z električnim vozilom je v času navedenih 
terminov brezplačna. V primeru naročila vozila ob 
pogrebu pa je storitev plačljiva.

  Pano za osmrtnice je zamenjal zaslon na dotik, ki poleg 
obveščanja omogoča tudi iskanje grobov pokojnikov. Tako se z 
vnosom imena in/ali priimka pokojnika na zaslonu prikaže 
fotografija groba in izrisana pot do njega. Informacijska postaja je 
deloma še v pripravi, zato se za morebitne napake oz. 
pomanjkljivosti opravičujemo. Prosimo, da napake javite v 
pisarno pokopališke službe in potrudili se bomo, da jih čim prej 
odpravimo.                                                  

Komunala Trbovlje, d. o. o.

Jesensko dogajanje v 
Turističnem društvu Trbovlje

  Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga obeležujemo 27. 
septembra, smo imeli dan odprtih vrat. Obiskovalcem smo 
predstavili delovanje društva in si ogledali fotodokumentacijo 
preteklih let. Na začetku oktobra smo imeli kostanjev piknik na 
travniku nad gostilno Brin, ki se ga udeležilo lepo število ljudi. V 
pričakovanju božično-novoletnih praznikov smo v oktobru 
začeli s kreativnimi delavnicami, ki se nadaljujejo v novembru in 
decembru.                                                

Turistično društvo Trbovlje

Na martinovo sredo smo imeli martinovanje v 
gostilni Brin. Po odličnem martinovem kosilu sta 
sledila kulturni program in druženje. Foto: Peter 
Jamnik

Tretji kumlanski dan sladic
  TRD KP Kum Dobovec tudi letos organizira kumlanski dan 
sladic, ki je postal za Dobovčane že kar tradicionalen. Na ta dan se 
gospodinje in drugi preizkusijo v peki najrazličnejših sladkih 
dobrot, ki jih prinesejo na pokušino. »Sladka komisija«, ki je 
sestavljena iz prav posebnih gostov (letos: Angelca Likovič, 
Roman Ledinek in Klemen Bunderla), izbere najboljše tri sladice, 
njihovi izdelovalci pa prejmejo lepe nagrade. Program prireditve 
bo pester in ne bomo se samo sladkali. Ker so bili dobovški 
učenci in malčki med letom tako zelo pridni in so zgledno 
sodelovali s turističnim društvom, jih bo društvo ob tej 
priložnosti nagradilo z igrico Rdeča kapica. Predstavili jo bodo 
člani društva DITKO z Izlak. Na obisk pa bo prišel tudi dobri 
mož Božiček z darili.                                                 

TRD KP Kum Dobovec

Tretji kumlanski dan sladic bo potekal v soboto, 12. 
decembra ob 17. uri, v gostilni »Pr' Alkot«, 
Dobovec 5.
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O solidarnostni posmrtninski 
samopomoči pri Društvu 
upokojencev Trbovlje
  Zaposleni in upokojenci ter drugi občani Trbovelj so na 
pobudo Občinskega sveta Zveze sindikatov Trbovlje in Društva 
upokojencev Trbovlje prek svojih delegatov, zbranih na 
ustanovni skupščini Sklada solidarnostne posmrtninske 
samopomoči, 25. februarja 1975 ustanovili Sklad solidarnostne 
samopomoči (SPS). Do leta 2000, ko je bilo v Trbovljah še precej 
delovnih mest, so v SPS prevladovali člani iz vrst zaposlenih, po 
tem letu pa je več članov iz vrst upokojencev. Maksimalno število 
članov je sklad dosegel leta 1990, ko jih je bilo skupaj 13547, od 
tega 9029 zaposlenih in 4518 upokojenih. Po tem letu je začelo 
število zaposlenih in drugih občanov kot tudi skupno število 
članov upadati, tako je bilo leta 2000 le še 5137 zaposlenih skupaj 
z drugimi  občani. Prvič je število upokojencev (5161) preseglo 
število zaposlenih in drugih občanov sklada. Število članov SPS 
pa še vedno upada. Upravni odbor SPS je ocenil, da k temu 
pripomorejo tudi precej toga pravila, saj se je do letos lahko 
včlanil samo rezident Trbovelj ali zaposleni v podjetju s sedežem 
v Trbovljah. Ker se veliko Trboveljčanov vozi na delo ven iz 
Trbovelj ali so se odselili, jim je bil onemogočen pristop v SPS. 
Zato smo spremenili pravila in lahko zdaj postanejo člani tudi 
družinski člani člana SPS. Čeprav se je število članov v zadnjih 24 
letih zmanjšalo za skoraj 5000 članov, sklad vsa leta posluje 
pozitivno in celo povečuje svojo vrednost.
  Spomnili bi še, da je članstvo v SPS praktično varčevanje za 
svoj pogreb, kar svojcem ob izgubi ljubljene osebe vsaj finančno 
olajša težko situacijo. Posebej bi opozoril na solidarnost, ki se 
izraža v tem skladu, saj smo Trboveljčani kot vsa industrijska 
mesta poznani po solidarnosti. Vse Trboveljčane in njihove 
svojce, ki še niso člani  SPS, zato vabim, da se vključijo ali pa jih 
vključijo svojci. Oglasite se v Društvu upokojencev Trbovlje, kjer 
dobite vse potrebne informacije, lahko pa jih najdete tudi na  
strani www.dut.si.                                                 
Janez Malovrh, predsednik Društva upokojencev Trbovlje                                                                                                                             

Vabilo za usposabljanje novih 
prostovoljcev
  Zaupni telefon Samarijan je namenjen vsem, ki se prek 
pogovora želijo razbremeniti. Na brezplačni telefonski številki 
116 123 je 24 ur na dan vse dni v letu na voljo za pogovor 
usposobljen prostovoljec. Zaupnost in anonimnost sta 
zagotovljeni. Društvo Zaupni telefon Samarijan združuje 
usposobljene prostovoljce, ki znajo prisluhniti posamezniku v 
stiski. V kolikor tudi vi v sebi nosite srčnost in željo, da pomagate 
drugim, ste vabljeni, da se pridružite prostovoljcem, ki delo 
opravljajo v Trbovljah. Prijavite se prek tel. št. 01 23 91 673 ali e-
naslova samarijan@gmail.com in izvedeli boste več o 
usposabljanju za nove prostovoljce, ki se bo januarja 2016 začelo 
v Ljubljani.                                                   

samarijan@gmail.com

V stiski potrebujemo nekoga, ki nas razume, nas 
ne obsoja, nas posluša ... Breme stiske je lažje, če 
se o njej lahko pogovorimo. 

  V maju se je v Trbovljah zbralo 26 klekljaric iz celotnega 
Zasavja in ustanovilo Društvo zasavskih klekljaric Srčevke. V 
začetku novembra je društvo imelo že 67 članic, ki so doma od 
Radeč pa do Litije. Nekaj je izkušenih klekljaric, nekaj pa tudi 
začetnic, ki se šele učimo klekljarsko abecedo, ampak vse smo 
srčne. Naredile smo prek 100 različnih klekljanih src in jih 
uporabile na različnih izdelkih. Večino smo razstavile v juniju na 
razstavi v galeriji Delavskega doma Trbovlje in razstavo 
poimenovale Od srca do srca. Konec avgusta smo del teh 
izdelkov pokazale tudi na 23. Vaških dnevih na Vačah. V oktobru 
so slike in klekljan nakit z motivi srca občudovali v Knjižnici 
Litija, od 5. novembra pa do konca leta pa je del slik s te razstave 
mogoče videti tudi na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v 
Ljubljani. V knjižnici v Šmartnem pri Litiji je od novembra pa do 
Miklavževega na ogled klekljan nakit, med drugim tudi zlata 
ogrlica z biseri, ki je lansko leto prejela prvo nagrado na natečaju v 
Žireh. Za Miklavžev sejem na GESŠ Trbovlje pa klekljarske 
kolegice tako kot lani pomagamo pri pripravi izdelkov za 
dobrodelne namene. Učimo se novih tehnik in pripravljamo 
novosti, ki jih bomo predstavile drugo leto na 17. svetovnem 
kongresu OIDFA (mednarodna organizacija za šivano in 
klekljano čipko), ki bo v Ljubljani junija 2016.                                                    

Jana Klinc Češnovar

Društvo zasavskih klekljaric Srčevke šteje že 67 članic

V letošnjem letu je bila tema izdelkov srce.
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Jesenske počitnice v Društvu 
prijateljev mladine Trbovlje
  V jesenskem počitniškem tednu so otroci uživali pri likovnem 
ustvarjanju ter družabnih igrah, ogledali so si kinopredstavo in 
glede na res lepo vreme tudi veliko časa preživeli zunaj. V 
ponedeljek so se tako spremenili v čisto prave vilinke in viline, v 
torek so naši pridni prostovoljci poskrbeli za poslikavo obraza, v 
sredo smo izdelovali čarobni napoj, četrtek je bil namenjen 
ogledu kinopredstave v DDT, otroci pa so ustvarjali tudi 
otroške čarobne hiške. Počitniški teden smo končali s pripravami 
na noč čarovnic. Bilo je pestro, zanimivo in polno otroških 
nasmehov. Zdaj pa že potekajo priprave na veseli december in 
novoletno počitniško varstvo.                                               

Lavra Izgoršek, DPM Trbovlje

Jesensko počitnikovanje za otroke je potekalo od 
26. do 30. oktobra na sedežu društva.

Novoletni izdelki DPM Trbovlje 
Prostovoljci DPM Trbovlje skozi vse leto pridno 
izdelujejo novoletno ponudbo. Pri nas lahko dobite 
čaje, mila, kopeli, olja, voščilnice, kazala, prstane, 
svečnike, kvačkane zvezdice in še in še. Vsak 
izdelek menjamo za prostovoljni prispevek. 
Vabljeni, da si našo ponudbo ogledate na FB-
strani društva https://www.facebook.com/
drustvo.trbovlje/ ali se osebno zglasite na sedež 
društva ter s svojim prostovoljnim prispevkom 
omogočite lažjo izvedbo novoletnega programa 
za otroke.

DPM Trbovlje, Trg svobode 11,1420 Trbovlje
03 56 30 248
dpm.trbovlje@siol.net

  Ura je okoli šest popoldne. Zunaj je še vedno dan in sedim 
pred računalnikom. Naenkrat dobim novo obvestilo na 
Facebooku, vendar to ni obvestilo zame. To je obvestilo 
službenega profila. Odprem, saj mislim, da kdo rabi kakšno 
informacijo. Preberem prva obvestila, ki so se navezovala na 
zasavsko zbiralno akcijo za pomoč beguncem. Čeprav so bili 
komentarji na omenjen dogodek zelo kruti, se mi ni zdelo vredno 
odpisati nazaj, saj se takšne stvari trenutno dogajajo povsod. V 
Mladinskem centru Trbovlje (MCT) smo gostili že veliko 
evropskih prostovoljcev. Bili so različnih navad, veroizpovedi in 
kultur, a so imeli nekaj skupnega: prostovoljno so pomagali 
ljudem. Dober primer je bil Zaid, ki je vsak dan pomagal v VDC 
Zagorje ob Savi. Mladenič, ki je rojen Nemec, je imel družinske 
korenine iz Afganistana. Nekaj drugih sodelavcev je beguncev ali 
njihovih potomcev iz časov vojne na Balkanu. Tudi takrat smo 
bili izpostavljeni sovražnem govoru. Trenutna situacija zahteva, 
da stopimo skupaj in pomagamo. Tako smo stopili skupaj 
zasavski mladinski centri in zbirali oblačila, odeje, igrače ter druge 
stvari za begunce in njihove otroke ter jih nato dostavili v enega 
izmed begunskih taborov. MCT se vedno odzove na različne 
akcije zbiranja, npr. šolske potrebščine za otroke iz socialno 
ogroženih družin, projekt Božiček za en dan, pomoč žrtvam 
poplav, in redno sodeluje na vseh lokalnih dobrodelnih 
prireditvah. MCT je in bo  vedno pomagal sočloveku. Tako smo 
sodelovali na 3. humanitarnem zasavskem teku, kjer so se zbirala 

sredstva za našo someščanko Tamaro. Ob koncu dneva je vendar 
najpomembenejši občutek, da si ponudil pomoč človeku, ki jo 
potrebuje.                                                  

Dejan Smuk, MCT

»Kdor dela dobro, ne preverja potnega lista.«

Zasavski mladinski centri v pomoč beguncem 
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Razstava »Ljudje z naravo, 
narava za ljudi« v Knjižnici 
Toneta Seliškarja Trbovlje
  Ob odprtju razstave smo pripravili predavanje o 
naravovarstveno pomembnih območjih med Mrzlico in Kumom. 
Uvodoma je bil s pomembnejšimi mejniki prikazan kratek 
zgodovinski pregled naravovarstva na Slovenskem. Zakon o 
varstvu naravne dediščine, ki je bil sprejet leta 1970, uvršča Kum, 
Mrzlico ter izvir in slap Mitovščice med najpomembnejše 
naravne dediščine Slovenije. Z namenom ohranjanja 
pomembnejše naravne dediščine je Občina Trbovlje leta 1996 
sprejela Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških 
območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov, s katerim je 
zavarovala 22 naravnih znamenitosti (45 % površine občine). Z 
odlokom je bilo širše območje Kuma in Mrzlice zavarovano kot 
krajinski park, za naravni spomenik pa je bilo razglašenih več 
naravnih znamenitosti, npr: Mitovški slap, Čebulova dolina, 
brzice na Savi pri Prusniku, jama Turkova prepad, soteska 
Šklendrovca, lipa na trgu Franca Fakina.
  Da bi zaustavila trend izumiranja rastlinskih in živalskih vrst 
ter njihovih življenjskih okolij, je Evropska unija vzpostavila 
ekološko omrežje območij Natura 2000. Visoka biotska 
raznovrstnost in ohranjenost narave je spoznana tudi na območju 
trboveljske občine, saj ima status Natura 2000 kar 43 % ozemlja. 
Ker se območja Natura 2000 v pretežni meri prekrivajo z 
zavarovanimi območji krajinskih parkov Kum in Mrzlica, se krepi 
tudi celostno varovanje območij, ki so pomembna z vidika 
varstva narave.
  Z namenom ohranjanja suhih travnikov, ki so pomembno 
življenjsko okolje več evropskih ogroženih vrst, se bo na 
območju Kuma v obdobju 5 let izvajal projekt LIFE, katerega cilji 
so predvsem izboljšanje stanja suhih travišč, spodbujanje kmetov 
za ponovno rabo zaraščajočih se travnikov, oživitev 
visokodebelnih sadovnjakov in ozaveščanje prebivalstva. Le s 
podporo prebivalcev in lastnikov zemljišč na Kumu bo mogoče 
doseči zastavljene cilje. Zato na vas že ob tej priložnosti 
naslavljamo vabilo, da se v čim večjem številu odzovete in 
udeležite naravovarstvenih akcij ter dogodkov na Kumu.                                                 

Ljudmila Strahovnik in Gregor Kalan, Zavod RS za 
varstvo narave, OE Celje

V Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje je v mesecu 
novembru gostovala razstava fotografij »Ljudje z 
naravo, narava za ljudi«. Razstavljene fotografije 
so bile izbrane na fotonatečaju revije Ona, 
časopisne hiše Delo, skupaj z Zavodom Republike 
Slovenije za varstvo narave. Foto: Prvonagrajena 
fotografija avtorice Doroteje Gorše. 

V Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje je v mesecu 
novembru gostovala razstava fotografij »Ljudje z 
naravo, narava za ljudi«. Razstavljene fotografije 
so bile izbrane na fotonatečaju revije Ona, 
časopisne hiše Delo, skupaj z Zavodom Republike 
Slovenije za varstvo narave. Foto: Prvonagrajena 
fotografija avtorice Doroteje Gorše. 

Svetovni dan čebel združuje 
Slovence in povezuje svet

  Čebele imajo prek opraševanja pozitivne učinke na celoten 
ekosistem in z njim povezanim ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti v naravi. Ta je ključnega pomena za razvoj in 
ohranjanje naravnega okolja, saj nam zagotavlja hrano, kisik, čisti 
vodo in zrak, stabilizira vreme in podnebje ter pomaga pri 
prilagajanju na spremembe. Čebele so poleg tega tudi dober 
bioindikator razmer v okolju. Prek opazovanja njihovega razvoja 
in zdravstvenega stanja lahko ocenjujemo, kdaj se v določenem 
okolju nekaj dogaja in kdaj je potrebno ukrepati. Če se na 
opozorila ne odzovemo pravočasno, so lahko poznejše posledice 
še večje. V zadnjem obdobju so, predvsem na območjih z 
intenzivnim kmetijstvom, čebele in drugi opraševalci vse bolj 
ogroženi. Njihov življenjski prostor se spreminja in krči, saj je 
medovitih površin vse manj. V okviru prizadevanj za zaščito 
čebel je pomembno ozaveščati javnost o čebelah in čebeljih 
pridelkih. Republika Slovenija bo na pobudo Čebelarske zveze 
Slovenije predlagala OZN, da se 20. maj razglasi za Svetovni dan 
čebel. To je namreč dan, ko se je rodil Anton Janša (1734–1773), 
začetnik modernega čebelarstva. Bil je prvi učitelj modernega 
čebelarstva na svetu, saj ga je že cesarica Marija Terezija 
imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi čebelarski šoli 
na Dunaju. Do zdaj so pobudo podprli že številni posamezniki in 
organizacije, med drugim tudi največja svetovna čebelarska 
organizacija Apimondia.                                                  

dr. Peter Kozmus, Čebelarska zveza Slovenije

Čebele in drugi opraševalci so za življenje ljudi 
zelo pomembni. Od opraševanja je odvisna kar 
tretjina pridelane hrane na svetu in čebele imajo 
med vsemi opraševalci najpomembnejšo vlogo. Z 
opraševanjem opraševalci omogočajo kmetijsko 
proizvodnjo, ki zagotavlja varno preskrbo s hrano, 
čebele pa poleg tega s svojimi visokohranljivimi 
izdelki pomembno prispevajo k izboljšanju 
kakovosti prehrane za ljudi. 
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Podelitev zlate sončnice in 
priznanj 
  Zlato sončnico je prejela Veronika Vene, Keršičev hrib 14, za 
zgledno dolgoletno hortikulturno urejenost svojega doma. 

Čestitamo.                                               
Maja Krajnik, Hortikulturno društvo Trbovlje

Prejemniki priznanj so:
§ Milenka Hribšek, Vreskovo 2;
§ Ervin in Metka Matešič, Ojstro 36;
§ družina Zupan, Knezdol 35;
§ delavci pogrebnega zavoda Komunale 

Trbovlje za urejanje in vzdrževanje 
pokopališkega parka Gabrsko.

»Tukaj je vse zeleno.«
  Turistično informacijski center Zasavje deluje že od januarja 
2012 in se nahaja v prvem nadstropju Mladinskega centra 
Trbovlje. Namen TIC je zbiranje turističnih informacij o Zasavju 
in posredovanje zainteresiranim. Letos je TIC pripravil dan 
odprtih vrat in se tako predstavil lokalnemu prebivalstvu. 
Dogodek je vizualno popestrila tudi razstava slik fotografskega 
natečaja Turizem v Zasavju. TIC je sodeloval na večjih dogodkih 
v Zasavju kot so Speculum Artium, Mlada Olimpijada, Sovretov 
pohod, Rdeči revirji. Turiste vodijo po vseh treh občinah, v 
zadnjem letu so zabeležili največ skupin iz društev upokojencev. 
Obiskovalcem je Zasavje všeč, navdušeni so nad prijaznostjo in 
gostoljubnostjo domačinov. Goste zanimajo rudarsko obarvane 
vsebine, v zadnjem letu pa sprašujejo tudi po vsebinah, povezanih 
z zasavsko kulinariko in naravo. »Tukaj je vse zeleno,« je mogoče 
slišati v komentarjih začudenih obiskovalcev.                                                   

Nadina Smajič, TIC Zasavje

Več o TIC lahko najdete na spletni strani www.tic-
zasavje.si ter na profilu Facebook. Dobrodošli ste 
tudi v njihovih prostorih, kjer lahko kupite turistične 
spominke z lokalno vsebino.  

Tretji zasavski humanitarni tek 
za Tamaro 
  Novembra smo na stadionu Rudar v Trbovljah priredili 
humanitarni dogodek, katerega namen je bil pristopiti na pomoč 
naši someščanki Tamari Mrkun, ki je pri 16 letih zbolela za zelo 
redko neozdravljivo boleznijo Friedrichovo ataxijo. Stanje je 
danes že precej alarmantno, saj Tamari odmirajo živci in ne more 
več hoditi. ŠHD Človek, ETV Kisovec in DPM Trbovlje smo 
stopili skupaj in pripravili dogodek, ki pa je kmalu pridobil na 
razsežnosti. Začeli so se odzivati razni posamezniki in 
organizacije po državi, ki so še enkrat dokazali, da imamo 
Slovenci srce za pomoči potrebne. Na dogodku samem je tako 
sodelovalo veliko posameznikov, ki so v podporo Tamari 
prodajali razne izdelke, pekli palačinke, vodili športne vadbe in z 
vsem srcem pomagali. Ideja sama je zrasla pri Mitji Duhu, 
predsedniku ŠHD Človek, ki deluje tudi kot športni vaditelj in v 
tej vlogi pomaga Tamari. Na treningih se slednja srčno trudi in je 
zgled vsem, ki mislijo, da se ne da. Tamara to dokazuje v vsakem 
trenutku, dokazali pa so tudi organizatorji dogodka in vsi, ki so se 
ga udeležili ter na kakršen koli način pomagali. S tem smo še 
enkrat pokazali, da lahko uspemo le s skupnimi močmi in da 
vsako dejanje dobrote šteje, saj tako obogatimo tudi sebe.                                                

Mitja Duh, ŠHD Človek

Ognjeni fantje 2016 
  12 novih situacij in 14 operativnih gasilcev PGD Trbovlje – 
mesto, ki so za dober namen spet odvrgli nekaj kosov zaščitne 
opreme. 
  Projekt Ognjeni fantje poteka že tretje leto zapored. Z 
zbranimi sredstvi od prodanih izvodov koledarja smo do zdaj 
opremili kar nekaj operativnih gasilcev (čelade, rokavice, škornji, 
zaščitna obleka …) in pomagali socialno ogroženima družinama 
s štiri tisoč evri. Ankete so pokazale, da smo še vedno zelo 
zaželeni, zato smo se znova odločili za izdelavo koledarja. 
Sredstva od prodanih koledarjev bomo letos porabili za nakup 
gasilske opreme, del pa namenili mladi Trboveljčanki Tamari za 
lažjo pot do zdravljenja v tujini, ki ji bo bistveno izboljšalo 
kakovost življenja.   
Z gasilskimi pozdravi: NA POMOČ!                                               

Ognjeni fantje

Naročila koledarjev: ognjenifantje@gmail.com, 
prek naše nove spletne strani www.ognjeni.si, 
izvode pa bo mogoče kupiti tudi na sedežu 
Prostovoljnega gasilskega društva Trbovlje – mesto, 
Savinjska cesta 35. Cena koledarja ostaja ista kot 
lansko leto, 15 evrov.

V petek, 13. novembra, je Hortikulturno društvo 
Trbovlje v Delavskem domu organiziralo podelitev 
zlate sončnice in priznanj za hortikulturne ureditve  
v letu 2015. V kulturnem programu so se 
predstavili učenci Glasbene šole Trbovlje.
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Soustvarjaj mladinski program 
v Mladinskem centru Trbovlje!
  Mladinski center Trbovlje spodbuja aktivno participacijo 
mladih v različnih projektih in programih, kjer imajo priložnost 
načrtovanja, organizacije in/ali izvedbe lastnih idej. Poslanstvo 
zavoda je mladinsko delo, kar pomeni, da z aktivnim 
vključevanjem mladi prevzamejo vlogo soustvarjalcev aktivnosti. 
Na ta način se iz pasivnih poslušalcev, obiskovalcev in gledalcev 
spremenijo v mlade, ki niso zgolj izvrševalci nalog, temveč je s 
podporo mentorjev mladinskih delavcev celoten proces 
nastajanja ter izvedbe aktivnosti v njihovi domeni. Tako imajo 
priložnost pridobivanja različnih učinkov za lastni razvoj. Krepijo 
komunikacijo, delo v skupini, prevzemajo odgovornost za svoje 
delo, nadgrajujejo socialne spretnosti, kritično mišljenje, so 
kreativni in ustvarjalni. 
  Tudi v letu 2016 bodo imeli mladi izvrstno priložnost 
aktivnega vključevanja v mladinsko delo, tako mednarodno kot 
lokalno. 
  Na področju mednarodnih mladinskih izmenjav načrtujemo 
tako pošiljajoče kot gostiteljske. Pri prvih gre skupina mladih iz 
Trbovelj skupaj z mentorjem mladinskim delavcem na 
večdnevno izmenjavo v tujino, kjer skupaj z mladimi iz različnih 
evropskih držav z uporabo neformalnih oblik dela raziskujejo 
vnaprej določeno temo. V oktobru smo pristopili k prijavi 
projektov z mednarodnimi partnerji. Če bodo projekti odobreni, 
vabimo mlade, da se nam pridružijo.
§ FEBRUAR; tema: urbani športi, Finska
§ MAREC; tema: kulturna dediščina, Portugalska
§ MAREC; tema: reciklaža, Romunija
§ JUNIJ; tema: šport in preživljanje prostega časa zunaj, Litva
§ JUNIJ; tema: spol – biološka in kulturna kategorija, Nemčija

  Ravno tako smo prijavili dve gostiteljski izmenjavi, ki se bosta 
odvijali v MCT.
§ FEBRUAR; tema: podjetništvo
§ MAJ; tema: kulturna dediščina skozi pravljice

Mladinski center Trbovlje bo v letu 2016 spodbujal mlade, da se 
udeležijo različnih mednarodnih usposabljanj, seminarjev in 
treningov, odvisno od področji zanimanj, ter da se vključijo v 
projekte evropske prostovoljne službe. Vsi navedeni projekti se 
bodo izvajali v okviru programa ERASMUS+ Mladi v akciji.
 Na lokalnem področju mlade in širšo javnost vabimo k 
aktivnemu sodelovanju pri treh večjih projektih. 
§ 21. 5. 2016 – Pravljični festival
§ JUNIJ – Mlada olimpijada
§ SEPTEMBER – Ulična akcija

  V okviru Mladinskega parlamenta in programskega kolegija 
imajo mladi priložnost aktivnega vpliva na lokalno okolje in 
delovanje javnega zavoda MCT.
  Mladinski parlament bomo v sodelovanju z Občino Trbovlje 
izvedli v maju 2016, programski kolegiji pa potekajo mesečno v 
prostorih MCT. V programski kolegij se mladi vključujejo po 
lastnem interesu in z lastno motivacijo aktivnega vključevanja v 
načrtovanje, organizacijo in/ali izvedbo programov, projektov, 
aktivnosti.                                                 

Katarina Nučič, MCT

Če vas zanima neformalno pridobivanje 
učnih učinkov v letu 2016, se oglasite pri 
mladinskih delavcih v MCT ali pišite na 
mct@mct.si.

Novičke iz Društva invalidov 
Trbovlje
  Društvo invalidov Trbovlje ima v svojem programu dela tudi 
organizacijo srečanja težjih invalidov. Letos smo se zbrali 
septembra v spodnji avli Delavskega doma Trbovlje. Srečanje 
smo izkoristili tudi za izvedbo nadomestnih volitev za 
predsednika društva. Izvoljen je bil Vesel Šalja. Srečanja se je 
udeležila tudi županja Jasna Gabrič, ki je prisotnim namenila 
nekaj spodbudnih besed. V kulturnem programu srečanja je 
nastopil harmonikar Stane Tomc  z venčkom Avsenikovih viž, 
predstavila pa se je tudi članica Anja Pustak, ki je zapela dve 
pesmi. V oktobru smo se podali na kopalni dan v Šmarješke 
Toplice. Športniki so na območnem tekmovanju v pikadu v 
Sevnici dosegli prvo mesto in se uvrstili na državno prvenstvo 
Zveze delovnih invalidov Slovenije. Oktobra smo šli na 
večdnevni izlet na otok Brač in v Makarsko. Kljub slabemu 
vremenu je bilo lepo in čas do odhoda je kar prehitro minil. 
Tradicionalno smo martinovali na Štajerskem, kjer smo uživali 
kot vsako leto.                                                  

Stanka Kink, Društvo invalidov Trbovlje

Za novega predsednika društva je bil izvoljen Vesel 
Šalja.
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Med konzervami in lepilom se 
skriva učenje
  Kaj se zgodi, ko pred 20 mladih streseš 3 vrečke smeti? Zgodi 
se naval kreativnega izbruha; Lea vzame plastične žličke, Marika 
prinese konzervo, Neva najde igračke kinder, Maša lepilo in 
sestavljati začnejo skulpturo na temo »odgovornost«. Med 
kreativnim kaosom, nekje med lepilom in konzervami, se začnejo 
tudi spraševati, kaj je odgovornost, kdaj so odgovorni in zakaj je 
sploh pomembno, da se o odgovornosti pogovarjamo. Tako se 
začne debata med mladimi, ki so se združili v Mladinskem centru 
Trbovlje na 10-dnevni mladinski izmenjavi. Na tovrstnih 
dogodkih se s kreativnimi metodami mladi zabavajo, hkrati učijo 
in razmišljajo o vprašanjih, pomembnih za družbo. V septembru 
je MCT v okviru mladinske izmenjave »Colour splash« gostil 20 
mladih iz Italije, Španije, Madžarske in iz Slovenije, na kateri so se 
mladi ukvarjali z ulično umetnostjo. Na mladinskih izmenjavah 
izkušnje postanejo glavni učitelj. Na izmenjavah ne sedimo v 
krogu za mizo, ni neonske svetlobe in zatohlega zraka. Gremo 
ven! In tako je bilo tudi tokrat, ko smo delali skulpturo na 
prostem, sestavili plesno točko na temo »svoboda« in jo odplesali 
pred vhodom trgovine Spar. Vsak mlad človek, ki se udeleži 
izmenjave, pridobi nova prijateljstva, medkulturne veščine in se 
hkrati tudi zabava. Skozi neformalno učenje mladi raziskujejo in 
razvijajo kreativno mišljenje. Zadnja izmenjava v letošnjem letu je 
bila »Verses of  Europe«, kjer so se mladi iz Romunije, Estonije, 
Italije in iz Slovenije združili z namenom, da izdajo mednarodno 
literarno zbirko. Prek delavnic kreativnega pisanja so pripravili 
mednarodni večer poezije. 

Vesna Lenić Kreže, MCT

Ustvarjanje na strehi MCT-ja. 

Vse pesnike vabimo, da uredniku pesniškega kotička, 
Vidu Štehu na e-mail: vid.steh@gmail.com ali na 
dopisnici na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje 
(za pesniški kotiček časopisa Sr(e)čno Trbovlje) pošljete 
svoje pesmi. V vsaki številki bomo objavili po eno izmed 
prispelih.

Večnost sanj
Sanje so večne in ne ti.

Sanje so navdih, 
hrepenenje v nov dih.

Sanje so večne in ne vi.
Kažejo nam pot, 
ki ni polna zmot.

Sanje so večne in ne on.
Le one spremljajo me

vsepovsod.

One so zveste,
one so iskrene, 
včasih smešne, 
včasih resne, 

a vselej večne.

Ne oni, 
ne drugi, 
ne tisti, 

ne začarajo ti pol neba, 
tvojega sveta in tvojega srca.

Sanje so večne.
Z njimi poletimo,

si pravljico naredimo.

Na oblačen dan,
oblečejo te v barve, 

da naslikajo ti slike prave.

Kaj bi mi brez sanj,
ki odpirajo nam vrata

v svoj raj?
Eva Pelemiš

Solze in slovo
Na klopi pri parku žalostno sediva kot kipa,
med nama dvajset centimetrov razmika,
nočeva se poslušati, tudi ko spregovoriva,
zdaj prišlo je tako daleč, da se sovraživa.

Solze to pesem slovesu so napisale,
vrane srca zaljubljencev so ukradle,

najine nekdaj skupne poti so se ločile,
zimski poljubi zdaj so zasnežene črepinje.

Svet pa naprej brezskrbno se vrti,
pa četudi najina ljubezen brodolom doživi,
pa četudi slovo zaledeni žile in srce ohromi,
jutri nov je dan in nekdo tam zunaj naju ljubi. 

Vid Šteh

pesniški kotiček
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Obletnica in priznanja
  V GESŠ Trbovlje pa smo slavili še na malce drugačen način: 
Anže Vozelj, dijak 4. letnika splošne gimnazije, je v Bostonu v 
Hynes Concention centru sodeloval v edini slovenski ekipi na 
tekmovanju iz sintezne biologije iGEM z raziskovalno nalogo 
Pridobivanje novih metabolnih poti za sintezo biogoriv. Po dobri 
predstavitvi, kjer so se odlično odrezali, so prepričali tudi 
strokovnjake »čez lužo« in prejeli zlato medaljo v High School 
tracku. Nominirani pa so bili tudi med pet najboljših 
srednješolskih projektov na svetu. Anže je, tako kot že mnogi 
pred njim, znova potrdil, da se da združiti koristno s prijetnim in 
da GESŠ daje vrhunsko podlago za nadaljnji študij vseh smeri.
  Druženje prijetnega s koristnim pa tudi letos dokazuje že 
druga generacija športnega oddelka splošne gimnazije. Dijaki 
tega oddelka stopajo na najvišje stopničke na vseh športnih 
področjih (Urša in Barbara Haberl, Luka Ferlin, Luka Perc – 
karate, Tina Baloh in Tadej Kolander – kickbox, Eva Kuhar, Nika 
Leskovar, Ema Kurent – ples) – doma in v tujini. Sestri Haberl, 
Barbara in Urša, pa sta zastopali barve Republike Slovenije na 
mladinskem svetovnem prvenstvu v karateju v Jakarti. Vsekakor 
pa smo ponosni na nagrajenko, Katarino Bola Zupančič, 
profesorico geografije, ki je »za več kot 20 let delovne dobe za 
nadpovprečno pedagoško delo« prejela priznanje Janeza Jesenka, 
ki ga podeljuje društvo učiteljev geografije Slovenije.

GobecNews

Novo šolsko leto v GESŠ Trbovlje se je začelo v 
pričakovanju praznovanja 70-letnice gimnazije. 
Tako smo 19. septembra 2015 v Delavskem domu 
Trbovlje na slovesen način, z akademijo in 
druženjem vseh generacij, obujali spomine na 
mladostne vragolije, se veselili, poklepetali s 
sošolkami in sošolci, srečali profesorice in 
profesorje, gradili in utrdili mostove prijateljstva. 
Druženje je bilo prijetno, namenjeno preteklosti, 
nepozabno, predvsem pa v duhu z mislijo, da 
tradicija ostaja in da je, tudi po uradnih govorcih 
sodeč, GESŠ Trbovlje na pravi poti. 

14. november, svetovni dan 
sladkorne bolezni 
  Gotovo ste že slišali za sladkorno bolezen. »To je tista 
bolezen, pri kateri ljudje pojedo preveč sladkarij,« boste rekli. 

Pa je res tako preprosto?
  V okviru projekta Zdrava šola smo od 6. 11. do 13. 11. učence 
naše šole obveščali o sladkorni bolezni, tej epidemiji sodobnega 
časa. Učenke 8. in 9. razreda, ki so tekmovale na tekmovanju iz 
sladkorne bolezni, so vsem učencem predstavile bolezen in njene 
glavne značilnosti. Učence so seznanile s prvimi simptomi in z 
znaki. Pogovarjali so se tudi o pomembnosti preventive in 
zdravem načinu življenja. Učenke 8. razredov so izdelale modri 
krog in ga izobesile na najbolj vidno mesto šole.

Zakaj ravno modri krog?
  V okviru resolucije Združenih narodov so simbol razvili pred 
petimi leti kot znak osveščanja o sladkorni bolezni. Modri krog 
ponazarja podporo vsem aktivnostim, ki so usmerjene v 
preprečevanje in zdravljenje sladkorne bolezni. Učenke 9. razreda 
so vsem zainteresiranim učencem in učiteljem izračunale indeks 
telesne mase, saj se pri ljudeh s preveliko telesno težo sladkorna 
bolezen tipa 2 največkrat razvije precej prej. Vsem, ki so nas 
obiskali, smo podarili različne letake in knjigo Abecedarij 
sladkorne bolezni, ki jo je napisal Aleš Skvarča. Tako bodo o 
zdravem načinu življenja lahko izvedeli še več. Obiskalo nas je 
veliko učencev. Ugotovili smo, da skrbijo za svoje zdravje. 
Zavedajo se, da je v svoje življenje potrebno vključiti dovolj 
gibanja, uživati raznovrstno in ne premastno hrano z veliko 
zelenjave in sadja. 

Mojca Arh, OŠ Tončke Čeč

OŠ Tončke Čeč je »zdrava šola«.

Oglašujte v 
našem časopisu.
vesna.jesih@trbovlje.si
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Obisk digitalnega planetarija na OŠ 
Ivana Cankarja Trbovlje
  Otroci znajo poiskati (skoraj) vse resnice na spletnih straneh, 
zato se trudimo pouk na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje organizirati 
razgibano in privlačno za otroke. »Poglej v zvezde, ne glej na tla. 
Poskusi najti smisel v tem pogledu, sprašuj se o vesolju. Bodi 
radoveden.« Besede Stephena Hawkinga so nas spodbudile, da v 
goste povabimo »planetarij«, da bi se otroci spoznavali s 
skrivnostnim svetom nad nami. Gospod Jakša je svoj digitalni 
planetarij napihnil v delu telovadnice, vanj pa so vstopale skupine 
naših malih radovednežev. Vsako predavanje je trajalo eno uro. 
Zanimivo je bilo zaradi svoje drugačnosti. Učenci so v velikem 
šotoru gledali v nočno nebo, se z mislimi sprehodili po zvezdnem 
nebu, spoznavali grške mite in junake, ozvezdja našega neba, se 
potepali po našem osončju in spoznavali meglice in galaksije. 
Sedeli so v središču filma, kar je dalo novo dimenzijo njihovemu 
dojemanju okolja, v katerem živijo. Za otroke je to bila enkratna 
izkušnja. »Končno nekaj zanimivega«, so besede enega od 
osmošolcev, ki si je ogledal predstavo. Izvajalec se je s svojim 
strokovnim delom nadvse potrudil, da otroke (in odrasle) popelje 
v mističen svet nad nami, ki je njemu tako ljub. Strokovni delavci 
šole pa otrokom polagamo na srce misel Theodora Roosevelta: 
»Pogled osredotoči proti zvezdam, z nogami pa stoj trdno na 
tleh.«

OŠ Ivana Cankarja

Pestra jesen na STPŠ

  Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje je bila jesen precej 
pestra. Poleg ekskurzij, športnega dne, tehniških dni za 
osnovnošolce in programa Tehnika samo za punce so dijaki začeli 
s svojim podjetjem. Tudi letos namreč sodelujemo v programu 
Junior Achievement – Moje podjetje, ki je namenjen spodbujanju 
podjetništva in podjetnosti med mladimi. Pet dijakov 2. b je 
ustanovilo dijaško podjetje PMOT, ki se ukvarja z organizacijo 
dogodkov. Prvega so uspešno izvedli 30. oktobra 2015. 
Poimenovali  so ga FIFA-turnir, saj so tekmovalci igrali 
nogometne računalniške igrice.  Dvajset tekmovalcev se je 
pomerilo med seboj in se potegovalo za nagrade. Tudi drugo 
podjetje dela prve korake. Kaj pa učitelji? Med počitnicami, ki so 
se jih veselili dijaki, so se izobraževali, pripravljali nova učila in 
projekte ter med drugim načrtovali konferenco o inovativnosti v 
tehniškem izobraževanju TRiii, ki jo bomo organizirali letos že 
drugič (10. maja 2016). Po počitnicah so se trije dijaki razveselili 
šolske štipendije – dobili so izplačilo za september in oktober. Ne 
dvomimo, da bo denar prišel prav. Nekaj razredov je v preteklih 
tednih že opravilo praktično usposabljanje v podjetjih, kar je 
zanimiva in koristna izkušnja. December je sicer veseli mesec, a v 
šoli bo pri pouku kar precej dela. Maturantje vseh programov so 
poleg tega že začeli s prvimi pripravami za izdelavo zaključnih 
nalog. No, za šolski koncert konec meseca pa bo zagotovo ostalo 
dovolj energije.

Marjetka Bizjak

Jaša Jovan, dijak 2. letnika programa tehnik 
računalništva, je dosegel 1. mesto na 
mednarodnem tekmovanju v speed badmintonu 
– starostna kategorija do 18 let – v Baslu v Švici.

Vsi učenci šole, od zvedavih prvošolcev do 
najstniških devetošolcev, so v popolnosti doživljali  
in spoznavali skrivnosti vesolja.
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Učenje za življenje
  Udeleženci osnovne šole in srednješolskih programov so v 
novo sezono že startali s polno paro. Največ se jih je vpisalo v 
programe predšolske vzgoje in zdravstvene nege. Bliža se  čas 
obdarovanj, zato bomo vse zveste udeležence ZLU obdarili s 
brezplačnim predavanjem o bioterapiji po metodi Zdenka 
Domančića, ki bo 2. 12. ob 9. uri v Graščini Zagorje, popoldan ob 
17.00 pa še v učilnici ZLU v Delavskem domu v Trbovljah. 
Prijave in informacije: 03 56 55 120.   
  Na začetku novembra smo izpeljali pomemben seminar za 
društva z naslovom Davčne blagajne in finančno poslovanje, ki 
ga je vodila Majda Gominšek, finančna svetovalka s praktičnimi 
izkušnjami s področja finančnega, računovodskega in davčnega 
poslovanja društev. V februarju 2016 bomo z isto predavateljico 
organizirali še seminarje o zaključnem računu za društva in 
zaključnem računu za javne zavode.

  Novosti in aktualna izobraževanja, plačljiva in brezplačna, ki ji 
pripravljamo v okviru Centra medgeneracijskega učenja najdete 
na www.zlu-trbovlje.si in profilu Facebook.

Polona Trebušak, ZLU 

Zasavska ljudska univerza je zanesljiv in varen 
partner, ki v Zasavju skrbi za izobraževanje odraslih 
in širi kulturo vseživljenjskega učenja. Prijaznost, 
zanesljivost, znanje, dolgoletne izkušnje, kakovost in 
strokovnost so naše odlike. 

Kako dobro se sporazumevate v 
tujem jeziku?
  Odrasli v Sloveniji naj bi se po znanju angleščine kot prvega 
tujega jezika uvrščali na šesto mesto na svetu. To je rezultat, na 
katerega smo lahko ponosni. Angleščina je danes prisotna na 
vsakem koraku in večina mladih dobro obvlada komunikacijo v 
angleščini. Srednje in starejše generacije pa so vseeno nekoliko 
bolj zadržane, ko je treba spregovoriti v tujem jeziku. Pogosto 
manjkajo priložnosti za praktično uporabo jezika.
  V Svetovalnem središču Zasavje, kjer se pogosto srečujemo s 
samovrednotenjem tujih jezikov (npr. pri oblikovanju Europass 
življenjepisa), opažamo, da so mlajši odrasli samozavestni in svoje 
znanje ocenjujejo zelo visoko. Starejše generacije so do svojega 
znanja praviloma bolj kritične. Da bi odrasle spodbudili k učenju 
tujih jezikov in aktivnemu komuniciranju, smo dneve svetovalnih 
središč v septembru obarvali jezikovno. 23. 9. 2015 smo na CSD 
Zagorje priredili angleško čajanko, v prostorih Območne obrtne 
zbornice Hrastnik pa smo izvedli brezplačno delavnico Ko 
zazvoni telefon … Se znate pogovoriti nemško? Zaradi velikega 
zanimanja smo delavnico izvedli v dveh skupinah. Udeležencem 
delavnic smo konec septembra ponudili še nadaljnjih 5 ur 
brezplačnega tečaja, na katerem so izpopolnjevali svojo 
komunikacijo v nemščini.
  Zasavci, ki jih je zanimalo, kakšno je njihovo znanje nemščine 
oz. angleščine, so se v oktobru lahko udeležili brezplačnega 
postopka ugotavljanja in vrednotenja jezikovne kompetence. 
Vrednotenje jezikovnih znanj smo izvajali na Zasavski ljudski 
univerzi v okviru projekta Svetovanje za odrasle – 2015. V 
postopke vrednotenja jezikovnih kompetenc se je vključilo 29 
odraslih. Ob koncu so dobili potrdilo in mnenje o doseganju 
ravni znanja. Verjamemo, da bomo z dobro prakso vrednotenja 
lahko nadaljevali tudi v letu 2016. 

Valentina Uran, ZLU

Za več informacij se lahko obrnete na 
Svetovalno središče Zasavje: tel. 03 
56 31 191, e-naslov 
isio.zasavje@guest.arnes.si.

Evropski znak kakovosti OŠ Trbovlje
  V preteklem šolskem letu je bilo 21 učencev tretjega triletja 
vključenih v mednarodni projekt eTwinning. To je skupnost 
evropskih šol, ki spodbuja sodelovanje šol s pomočjo 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Na voljo je v 26 
jezikih in danes vključuje že skoraj 230.277 posameznih članov 
ter več kot 5.462 projektov med dvema ali več šolami. 
  Naslov projekta na OŠ Trbovlje je bil WHO IS THE 
MURDERER?, ki sta ga zasnovali profesorici angleškega jezika 
naše šole in partnerske šole iz Grčije. Projekt je zasledoval dva 
glavna cilja: ponuditi možnost učencem, da v resnični situaciji 
uporabijo in predvsem razvijejo ter nadgradijo svoje znanje 
angleščine in nadgradijo ter dopolnijo računalniško znanje in 
spretnosti. V času projekta je bilo izvedenih več aktivnost, ki so 
učencem nudile možnost uporabe angleščine v resničnem okolju 
kot tudi razvijanje e-kompetenc, saj so pri različnih aktivnostih 
uporabljali različne programe, spletne aplikacije in družabna 
omrežja. Končni izdelek projekta je elektronska knjižica osmih 
krajših zgodbic, ki so jih učenci v sodelovanju z grškimi dijaki 
napisali in i lustrirali .  Dostopna je na spletni strani 
http://en.calameo.com/. V šolski knjižnici je na voljo tudi 

»papirnata« knjižica. V juliju smo bili obveščeni, da je naš projekt 
prejel eTwinning certifikat kakovosti, konec oktobra 2015 pa še 
Evropski znak kakovosti, kar pomeni, da je bilo naše delo in delo 
naših učencev ter šole priznano na najvišji evropski ravni. Letos je 
v Evropi prejelo ta znak 1634 šol, od tega 13 slovenskih. Naš 
projekt je objavljen tudi v posebni rubriki na evropskem portalu  
https://twinspace.etwinning.net. Sodelovanje v projektu 
eTwinning je zelo koristna izkušnja za učitelje in učence, osvojeno 
priznanje pa pomeni motivacijo za nadaljnje delo izven rednega 
šolskega programa.

Helena Klančnik, OŠ Trbovlje
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Ropotarn'ca, prostor kreativne reuporabe in 
prodaje rabljenih izdelkov, se po prvem letu 
delovanja seli v stavbo nekdanjega podjetja 
Mehanika, d. d., v Trbovljah. Z obratovanjem na 
novi lokaciji začenjajo v ponedeljek, 7. decembra, 
ob osmi uri zjutraj. 

Ropotarn'ca v Mehaniki

  

  Dogovor o brezplačnem najemu prostorov, sklenjen med 
nosilcem projekta, Zavodom KŠTM Trbovlje s. p., in Občino 
Trbovlje, Ropotarn'ci omogoča večje delovne ter prodajne 
površine in boljšo lokacijo. Skupnost dveh zaposlenih ter 
petnajstih prostovoljcev že tretji mesec obnavlja in ureja pritličje 
dolgo zapuščene zgradbe na Trgu revolucije 23, ki bo kmalu 
ponovno odprta vsak delavnik od 8.00 do 12.00 ter od 15.00 do 
19.00. Storitev Ropotarn'ce temelji na trajnosti, solidarnosti in 
družbeni odgovornosti. Osnovni material so rabljeni izdelki, ki 
jih Ropotarn'ci podarjajo posamezniki in podjetja s celotnega 
Zasavja. V zameno za donacijo prostovoljci projekta poskrbijo za 
brezplačno demontažo in odvoz izdelkov. V delavnici jih nato 
pripravijo za ponovno uporabo in prodajo. Ropotarn'ca ponuja 
predelano pohištvo ter različne izdelke za dom in prosti čas. Poleg 
osnovne dejavnosti ponovne uporabe Ropotarn'čani na novi 
lokaciji napovedujejo večji obseg kreativne prenove izdelkov, saj 
jim nižji obratovalni stroški omogočajo več sredstev za nakup 
potrebnega orodja in materialov. V prihodnosti je njihova želja 
vzpostaviti tudi odprto delavnico, ki bi jo v brezplačno 
souporabo ponujali ustvarjalcem ročnih del in vsem, ki se želijo 
sami preizkusiti v popravljanju in kreativni prenovi izdelkov. 

Tanita Hohnjec

Obisk podjetij Prototip CC in 
Dukart
  Prototip CC je podjetje z več kot petdeset zaposlenimi z 
znanjem, izkušnjami in z referencami, ki že od leta 1990 
izpolnjuje pričakovanja ter potrebe strank na področju industrije, 
energetike in rudarstva. Uspešnost dokazujejo tudi izgradnja 
sodobnih poslovno-proizvodnih prostorov v obrtni coni Nasipi 
in pridobljeni certifikati kakovosti.
  Trboveljsko podjetje Dukart, d. o. o., pa nudi celovito paleto 
storitev na področju svetovanja, oblikovanja in izdelave 
kartonske embalaže ter skladiščno-distribucijskih storitev. 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2007 in trenutno zaposluje že 25 
sodelavcev. Upravičeno smo lahko ponosni na vodstvo in 
zaposlene v podjetjih, ki se uspešno dokazujejo na domačem in 
tujih trgih.

V septembru in oktobru je županja s sodelavci 
obiskala podjetji Prototip CC in Dukart, d. o. o. 
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KLEK
  V tem mirno razpletajočem se obdobju, ko se narava poslavlja 
in med ljudi trosi svoje darove, a se človeška življenja (prav 
nasprotno) divjaje raztezajo proti prvemu snegu, ne moremo 
mimo pravljičnih bitij, ki so nekoč (morebiti še danes) naseljevala 
naše kraje.

  Kot vsi vemo, se nad našo dolino med drugimi hribi dviga 
tudi Klek – eden mnogih v Sloveniji, a hkrati tako poseben, naš, 
domač. Klek je hrib, visok 511 metrov, in je tudi naselje, ki je bilo v 
urbarju prvič pisno omenjeno med letoma 1265 in 1267 ter 
poimenovano »Chlekch«. Tine Lenarčič zapiše, da o tem, kdo je 
Klek tako poimenoval in zakaj, ni nič znanega. Se pa podrobno 
razpiše o pomenu besede »klek«, ki prvotno in najbolj razširjeno 
(vseslovensko) pomeni goro, na kateri se zbirajo čarovnice; v 
obliki »klekarica« pa pomeni čarovnico. Nekaj čarovniškega nosi 
v sebi tudi druga razlaga besede »klek« – uporablja se kot kletvica 
in pomeni »hudič«. Beseda nosi tudi nekaj pomenov iz narave, in 
sicer je »klek« zimzeleno drevo oz. vrsta grma, krivo oz. zvito 
drevo ali lepotna rastlina, ki raste na nekaterih pokopališčih. In 
kot zadnje je »klek« lahko tudi suha oz. mršava žival, največkrat 
konj.

  Gotovo veste, da na Kleku, tik ob stolpu, raste vedno zeleni 
grm, eden izmed prej omenjenih »klekov«. In ta je prav poseben. 
Njegove vedno zeleno ovešene veje šumijo in migotajo. Če se jim 

približamo, je, kot bi tiho šepetale in pripovedovale stare zgodbe. 
Zgodbe, ki so pomembne. Pripovedi, ki se jih ne sme pozabiti.     
Boste rekli, da je vse skupaj »lari-fari«, da govoreča drevesa in 
grmičevje obstajajo samo v pravljicah in ne na nekem hribu, v od 
države pozabljenih Trbovljah? A če se boste na Klek odpravili 
odprtega srca in zvedavih misli, z obilico dobre volje in pozitivne 
energije ter se čisto tiho približali zimzelenemu grmu, ki šepeče, 
boste morda s kotičkom očesa ujeli premikanje. Komaj zaznavno 
gibanje drobnih senc, ki se želijo na vsak način skriti človeškemu 
pogledu. To so škratje, ki so jih pobočja nad Trbovljami sicer 
polna, a njihovo najljubše skrivališče in edino pravo domovanje je 
že stoletja skrito ravno pod mogočnimi koreninami grma, ki 
šepeče. Ti kleški škratje pa niso navadni škratje – so pravljična 
bitja, katerih naloga je pomagati drugim živim bitjem, tudi 
ljudem. In vse neizpolnjene želje prebivalcev Trbovelj skrbno 
hranijo in jih v zvezdnih nočeh šepečejo v korenine kleškega 
grmiča. Grm skozi veje in liste nežno trosi besede in prošnje v 
vesolje, skrbno iščoč energijo, ki ji bo te želje in hrepenenja 
predal, močno stiskajoč zvite korenine v drobne pesti, da se želje 
lepega dne vendarle uresničijo.

  Čarobne praznike vam želim! 
Katra Hribar Frol

Vir:
– Ivančič Lebar, Irena (1999): Naše Trbovlje, Grafex, Izlake
– Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in počez, Tiskarna 
Tori, Trbovlje

(IZ TRBOUSKIGA ZGUDUVINSKIGA LADLCA)
oz. kaj bi moral o Trbovljah vedeti vsak Trboveljčan
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Festival Speculum Artium 2015
  Ponosni smo, da se je festival v teh letih uveljavil kot eden 
izmed najpomembnejših dogodkov na področju novomedijske 
scene  v Sloveniji in tujini. Izredno nas tudi veseli, da se je festival 
izjemno dobro prijel tudi med domačo publiko. Tako kot prejšnja 
leta smo tudi letos pripravili kakovosten nabor odmevnih 
projektov s celega sveta. Umetniki, znanstveniki in inovatorji so 
nas soočili s prihodnostjo in nas izzivali z vprašanjem: »Kje je 
meja med otipljivim, fizičnim na eni strani, ter virtualnim, 
neotipljivim, na drugi?« Prek projekta The Machine to be 
Another smo lahko izkusili, kako je biti v telesu nekoga drugega 
in se rokovati s samim seboj. Večkrat nagrajeni japonski projekt 
Childhood nas je vrnil v telo otroka in nam dal ponovno 
priložnost gledati v svet z otroške perspektive. Seveda tudi letos ni 
šlo brez robotov. Humanoidni robot Nao je izvajal protest, a ne 
proti klasični umetnosti ali koncu umetnosti, ampak je protestiral 
za več-kot-umetnost. Nao je prikazoval možnosti uporabe robota 
kot »frontmana«, učitelja ali demonstranta. Festival ima tudi 
izobraževalni program, v okviru katerega so potekale delavnice 
robotike Arduino in Lego, obiskovalci pa so se lahko preizkusili 
tudi v izdelovanju znamenitega festivalskega papirnatega 
samoroga v tehniki origamija. Ob festivalu Speculum Artium je v 
kinodvorani DDT potekal mednarodni festival videoumetnosti 
DigitalBigScreen, ki je na ogled ponujal mednarodni izbor 
sodobne produkcije videoumetnosti ter dela svetovnih pionirjev 
Woodya in Steine Vasulka. Posebnost festivala je v tem, da sta 
videodela predvajana na velikem kinematografskem platnu. Tudi 
letošnji festival je bil izredno dobro obiskan. Prišli so otroci, 
dijaki, študentje in tudi oskrbovanci Doma upokojencev Franc 
Salamon Trbovlje. Japonske goste festivala je sprejel celo 
predsednik države Borut Pahor, ki zadnja leta pozorno spremlja 
razvoj festivala Speculum Artium. Da lahko izvajamo takšen 
program v Trbovljah, pa gredo seveda velike zasluge vsem 
zaposlenim v DDT, sponzorjem, donatorjem, partnerjem in 
podpornikom festivala Speculum Artium ter izjemnim 
prostovoljkam in prostovoljcem. Skupaj nam je ponovno uspelo 
izpeljati festival Speculum Artium, ki vsako leto Trbovlje 
spremeni v svetovno prizorišče, kjer se sedanjost rokuje s 
prihodnostjo.    

Maša Jazbec, mag., DDT

Martinovo tridnevje v župniji sv. Martina
  Zgodovinarji vedo povedati, da gre vedno, kadar je zavetnik 
neke cerkve sv. Martin, za zelo staro cerkev. Tudi v trboveljskem 
primeru to drži, saj je bila župnijska cerkev sv. Martina na Trgu 
Franca Fakina po pisnih virih zgrajena pred točno 750 leti, takrat 
pa so jo oskrbovali duhovniki, ki so prihajali iz pražupnije 
Braslovče. In ravno ta obletnica, poleg drugih častitljivih, ki se jih 
v župniji spominjamo letos (470 let ustanovitve samostojne 
župnije v Trbovljah in 160 let prenovitve in povečanja župnijske 
cerkve), je bila vodilna misel letošnjih tradicionalnih Martinovih 
dnevov, ki so potekali med 13. in 15. novembrom 2015. 
Prisluhnili smo izjemnemu duhovno-pričevanjskemu koncertu 
skupine Alfa in omega, ki jo vodi priznana slovenska pedagoginja 
jazz petja Nada Žgur. Z možem Dečom Žgurom sta v svoji 
zasedbi zbrala perspektivne mlade glasbenike in pevce, ki so nas 
očarali s svojimi doživetimi izvedbami. Mogoče še bolj kot sama 
pesem nas je nagovorilo njihovo pričevanje o tem, kako živijo 
svojo vero.   Spregovoril nam je prof. dr. Bogdan Kolar, redni 
profesor cerkvene zgodovine na ljubljanski teološki fakulteti. 
Predstavil nam je pražupnijo Braslovče in mesto trboveljske 
župnije v njej. Višek praznovanja je bila slovesna maša ob 
martinovi nedelji, ki jo je vodil upokojeni mariborski pomožni 
škof, starosta slovenskih škofov, dr. Jožef  Smej. Kljub svoji visoki 
starosti 93 let, nas je prepričal s svojo jasno in kleno besedo.

Gregor Špajzer

Dom Svobode praznuje 90 let obstoja
  Komaj so v Domu Svobode končali s petdeseto sezono 
mladinskega gledališča, že so septembra zakorakali v nov jubilej. 
V sezoni 2015/2016 Dom Svobode praznuje 90 let obstoja. Ko 
kdo med nami praznuje 90-letnico, vsi soglašamo, da gre za 
častitljivo starost in jo, kolikor se le da, slavnostno obeležujemo. 
  Tako smo se odločili tudi v Kulturnem društvu Svoboda 
Trbovlje, ki pod streho Doma Svobode združuje Mladinsko 
gledališče Svoboda Trbovlje, Mešani pevski zbor Svoboda, 
vokalno skupino Un's Trboul in glasbeno skupino Hiša. Članom 
društva je poleg ljubezni do kulture in umetniškega izražanja 
skupen tudi prostor, stavba, kjer ustvarjajo. Ker so pred nami 
viharni časi, smo združili moči in pripravili Slavje. Slavje, s 
katerim smo proslavili rojstni dan doma in hkrati opozorili na 
naše finančne težave in zvesto publiko prosili za pomoč. Poleg 
dobrih sto ljudi, ki so se proslave udeležili, so nas finančno 
podprla mnoga zasavska podjetja, brez katerih prireditev ne bi 
bila mogoča. Zbrali smo lep kupček donacij in prispevkov, ki so 
nam dali zagon za nadaljnje delo, saj se zavedamo, da imamo 
podporo širše lokalne skupnosti. Naše sekcije pridno pripravljajo 
nove predstave in koncerte, vodstvo društva pa skozi finančno 
vrzel vijuga s trženjem prostorov. Če torej potrebujete prostor za 
praznovanje, druženje, sestankovanje, debatiranje, poslovna 
srečanja, nam pišite na svobodatrbovlje@gmail.com ali pa nas 
pokličite na številko 031 250 702.

Katra Kozinc, KD Svoboda Trbovlje

Kulturno društvo Svoboda Trbovlje pod streho 
Doma Svobode združuje Mladinsko gledališče 
Svoboda Trbovlje, Mešani pevski zbor Svoboda, 
vokalno skupino Un's Trboul in glasbeno skupino 
Hiša. Foto: Lovro Rozina

Spremljajte 
nas tudi

na spletu.
www.srcnotrbovlje.si
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Delavska godba Trbovlje optimistično v 
prihodnost
  Delavska godba Trbovlje je v letu 2015, kljub pomanjkanju 
finančnih sredstev, s katerimi se srečuje v zadnjih letih, izvedla ves 
načrtovan program. Osrednja točka letošnjega leta je bila 
udeležba godbe na 35. tekmovanju slovenskih godb na koncertni 
težavnostni stopnji, ki je bilo 24. maja v Mariboru v dvorani 
Union. Godba je na tekmovanju potrdila, da še vedno sodi čisto v 
vrh slovenskega godbenega ustvarjanja, saj je osvojila zlato 
plaketo s posebno pohvalo, zelo malo (le 3/4 točke) pa je 
zmanjkalo za absolutno prvo mesto, ki ga je tokrat osvojila 
Godba Cerknica. V letu 2015 so godbenice in godbeniki ponosni 
tudi na povabilo za sodelovanje na Svetovnih glasbenih dnevih, ki 
so potekali od 26. septembra do 2. oktobra v Ljubljani. S 
samostojnim koncertom slovenskih skladb so se 26. septembra 
tako pred številnim občinstvom predstavili na Prešernovem trgu, 
ob tem pa so izvedli še noviteto, napisano prav za trboveljsko 
godbo, z naslovom Ljubljanska uvertura skladatelja Črta Sojerja 
Voglarja. Tretji odmeven dogodek tega leta je bil koncert v Celju, 
ki ga je godba v oktobru izvedla s solistom, z baritonistom 
Jožetom Vidicem. Godbenice in godbeniki se prav veselijo 
skorajšnje ponovitve sodelovanja z Jožetom Vidicem doma, v 
Trbovljah. Tudi letos se je godbi pridružilo nekaj mladih 
godbenikov, gojencev Glasbene šole Trbovlje, kar navdaja z 
optimizmom, da bo godba lahko še dolgo uspešno nastopala 
doma in v tujini. Leto 2015 bodo godbenice in godbeniki, kot 

Koncert Delavske godbe Trbovlje je bil 26. 
septembra ob svetovnih glasbenih dnevih v 
Ljubljani.

veleva tradicija, končali z novoletnim koncertom, ki bo 26. 
decembra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma v 
Trbovljah.

Gregor Špajzer, DGT

Pozor, pozor! Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje ima novega prebivalca – v njej 
živi škrat Bukmandeljc!
  Knjižnica je knjigo izdala z namenom, da promovira 
domoznanske dejavnosti, in z željo, da ohranja lokalno kulturno 
izročilo. Avtorica besedila Katra Hribar Frol in ilustrator Jože 
Ovnik sva v zgodbi, ki jo bodo lahko prebirali tudi odrasli bralci, 
poskrbela, da lik lokalnega rudniškega škrata Perkmandeljca ne 
bo pozabljen. Zaradi zaprtja trboveljskega rudnika je namreč 
ostal brez doma, ki pa ga je zdaj našel v Knjižnici Toneta 
Seliškarja Trbovlje. Tu se je že dodobra udomačil in vestno skrbi 
za red, za mir in dobro voljo zaposlenih in obiskovalcev. Ker pa se 
spodobi, da s spremembo stalnega naslova zamenjamo tudi 

kakšne druge podatke, se je škrat odločil, da se preimenuje v 
Bukmandeljca – s tem ponosno razkriva, da ima »bukle« na 
knjižnih policah še raje kot črno zlato v trboveljskem rudniku. 
  V sredo, 18. novembra 2015, je bil Bukmandeljc prvič 
predstavljen javnosti – skozi pogovor, posvečen tudi dejavnostim 
splošnih knjižnic, smo ga predstavili tisti, ki smo mu omogočili 
selitev in tudi to, da je kot knjižni junak ugledal luč sveta: 
direktorica Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, Simona Solina, 
in njegovi pravljični starši, Katra Hribar Frol ter Jože Ovnik. 
Prijetno razpoloženi smo naložili dobro popotnico na škratova 
ramena in ga poslali v svet, upajoč, da ga boste za svojega vzeli 
tudi vi.

Katra Hribar Frol

Poučna glasbena pravljica – o izdanem 
zaupanju in pravem prijateljstvu – 
Zajčkova hišica
  Učenci in učitelji Glasbene šole Trbovlje so že ob koncu 
lanskega šolskega leta za svoje sovrstnike, varovance trboveljskih 
vrtcev in učence trboveljskih osnovnih šol, pripravili predstavo; 
prav poučno glasbeno pravljico z naslovom Zajčkova hišica. Ker 
pa je bila predstava namenjena samo njim in to v dopoldanskem 
času, enkrat v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje, 
drugič v dvorani GŠ Trbovlje, so se učitelji in organizatorki 
predstave, Božena Grum in Tanja Božiček Simnovčič, na začetku 
tega šolskega leta odločili, da predstavo ponovimo še za druge v 
večernem terminu. Vse glavne vloge živalskih likov so uprizorili 
učenci nižjih letnikov Glasbene šole Trbovlje, vsakega pa so 
glasbeno pospremili instrumentalisti nižjih razredov različnih 
instrumentov ter plesne in glasbene pripravnice z znanimi 
melodijami otroških ter slovenskih ljudskih skladbic. 
Kostumografija je poskrbela za pravo živalsko doživetje, nauk 
basni pa je univerzalen: ni vsakemu dobro odpreti vrata doma na 
stežaj in v nesreči šele spoznaš prave prijatelje.

Katja Mikula, GŠ Trbovlje

Pravljica je v dvorani GŠ Trbovlje zaživela v petek, 
8. oktobra, v namišljenem gozdu, kjer je zajček 
izgubil svojo hišico, ko je gostoljubno sprejel pod 
svojo streho pretkano lisico.
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Končana obnova štiristeznega 
kegljišča v kompleksu Rudar
  V zadnjih letih je Občina Trbovlje (s pomočjo Fundacije za 
šport, MIZŠ, NZS in Zavoda za šport) v sklopu športnega parka 
Rudar ogromno zgradila, obnovila in posodobila, vendar samo na 
zunanjem delu kompleksa (za potrebe nogometa, atletike ter 
rekreacije). V okviru kompleksa so tudi prostori štiristeznega 
kegljišča, ki je kot tako ostalo zunaj investicijske perspektive, ker 
je kegljaški klub sam upravljal s kegljiščem, sam tržil, kar se je tržiti 
dalo, seveda pa so bili sami odgovorni tudi za vzdrževanje. V letu 
2007 je bila izvedena zadnja obnova kegljišča, delno pod okriljem 
kegljaškega kluba, delno tudi pod okriljem (sofinanciranjem) 
Občine Trbovlje. Od takrat naprej se kakršna koli obnova v 
kegljišču ni več izvedla. V letu 2014 je omenjeno kegljišče prešlo v 
upravljanje Zavoda za šport Trbovlje. Kegljišče kot tako mora 
izpolnjevati merila Pravilnika za registracijo in kategorizacijo 
kegljišč. Komisija za pregled in registracijo kegljišč s strani 
Kegljaške zveze Slovenije je na zadnjem pregledu ugotovila 
določene pomanjkljivosti, ki se nanašajo na iztrošenost materiala 
in opreme. Pogojno je bila kegljišču podaljšana kategorizacija za 
sezono 2014/2015 z našo obljubo, da do naslednje sezone 
omenjene pomanjkljivosti odpravimo. V Zavodu za šport smo se 
v letu 2015 prijavili na Fundacijo za šport s tremi programi. Dva 
sta bila odobrena (Postavitev parka ulične vadbe in Spoznavajmo 
se s športom), program Obnova štiristeznega kegljišča – 
kompleks Rudar pa je fundacija na žalost zavrnila.
  Kljub temu smo v drugi polovici leta 2015 pristopili k obnovi 
kegljišča. Zamenjava linoleja na položnicah, gum na bočnih 
stenah, obnova zbiralca krogel, zamenjava podajalca krogel, 
popravilo bankin, skratka, vse pomanjkljivosti so odpravljene. 
Sredstva obnove (9.500 evrov) sta zagotovila Občina Trbovlje in 
v manjši meri Zavod za šport Trbovlje.
  Kegljaški klub ima dolgoletno tradicijo (ustanovljen leta 
1952), obilo športnih uspehov tako s člani na slovenskem 
ligaškem nivoju kot tudi v reprezentanci. Trenutno ima klub dva 
državna reprezentanta – kadeta in mladinca.           
  Nikakor pa ne smemo zanemariti vidika rekreacije, ki se izvaja 
na omenjenem kegljišču. Rekreacija, dogovorjena z vodilnimi in 
odgovornimi za šport na osnovnih ter srednjih šolah, poteka v 
organiziranih skupinah, učenci in dijaki prihajajo vse leto na ure 
kegljanja, se spoznavajo s to športno zvrstjo in se rekreirajo. Sicer 
je to rekreacija, usmerjena v specializirano zvrst športa, vendar pa 
je prijetno videti mlade, ki namesto na ulici vsaj nekaj ur preživijo 
v kegljaških prostorih, nekateri od njih pa tudi pristopijo h 
Kegljaškem klubu Rudar ter  tam redno trenirajo.

Edvard Bravec, ZŠ Trbovlje

V Trbovljah se je in se bo kegljalo tudi v prihodnje.

Mednarodni miting Kranjska čebela, 
Kranj

  

  V idiličnem jesenskem vremenu so se pomerili z domačo in 
tujo konkurenco. V kranjskem bazenu se je zbralo 350 plavalcev 
iz 22 domačih klubov in sedmih iz tujine. Tekmovalci vseh 
starostnih kategorij, iz Italije, Bosne in Hercegovine ter iz 
Slovenije, so se pomerili na 25-metrski razdalji sicer 50 metrskega 
pokritega olimpijskega bazena. Plavalci trboveljskega plavalnega 
kluba so potrdili svojo dobro pripravljenost in navkljub komaj 
enomesečnemu treniranju v bazenu upravičili udeležbo na 
mitingu. Med moško konkurenco je Tilen nastopal na 50 prosto, 
50 in 100 m prsno ter 100 m mešano. V obeh prsnih disciplinah je 
posegel po srebrnem odličju, na 100 m mešano pa je osvojil zlato. 
Žiga je nastopil na 400 m prosto in mešano ter se vsakič uvrstil na 
drugo mesto, v prsnem slogu, na 100 in 200 m, pa se je povzpel na 
najvišjo stopničko. Nejc se je udeležil tekmovanj na 400 m prosto 
in 400 mešano, 200 hrbtno in 50 m prosto. Svoje nastope je 
upravičil s srebrom na 400 prosto in dvakrat z zlatom v disciplini 
200 hrbtno in 400 mešano.

  Tudi dekleta niso hotela zaostajati za fanti in so svoje nastope 
okronala s precej odličij. Daša je v disciplini 100 m delfin osvojila 
4. mesto, na 100 in 200 m prsno pa odlično tretje mesto. Srebro si 
je priborila v daljši panogi, na 400 m prosto. Tiatara  je nastopila 
na 400 m mešano in 400 m prosto. Obakrat je osvojila drugo 
mesto. V delfinovi tehniki na 200-metrski razdalji pa si je izborila 
prvo mesto. Kaja je svoj debitantski nastop v članski konkurenci 
končala s tremi odličnimi uvrstitvami: s sicer nehvaležnim 4. 
mestom na 100 hrbtno, 3. na 100 delfin in z odličnim 1. mestom 
na 100 m mešano. Svoje nastope sta sicer brez medalj, a z lepimi 
rezultati, končali tudi Nina in Nika.
  S tem so naši izkušenejši plavalci uspešno zaplavali v zimsko 
sezono 2015/2016, že naslednji vikend pa se jim bodo v Celju 
pridružili še mlajši.

Peter Zupančič

Osemdeset let plavanja v Trbovljah
Plavalni  klub Trbovlje ob 80. obletnici kluba organizira 
slavnostno akademijo, na kateri bo predstavljena zgodovina 
plavanja v sliki in besedi s kulturnim programom. 
Predstavljeno bo bogato kronološko dogajanje. 12. 
decembra ob 18. uri se dobimo v Delavskem domu vsi, ki 
smo kakor koli zaznamovali ta visok jubilej. Vabljeni 
simpatizerji, prijatelji in plavalci (zdajšnji in nekdanji) kluba, saj 
bo po slovesnosti prijateljsko kramljanje in obujanje 
spominov, ki jih resnično ni malo.

Letošnjega tekmovanja za pokal Kranjska čebela 
2015, v organizaciji Športnega društva Pingvin, so 
se udeležili Daša Krajnc, Tiatara Zupančič, Nika 
Todorovič, Kaja Imperl, Nina Kos, Nejc Kos ter 
brata Žiga in Tilen Šitler.
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Prva članska tekma Felix Zasavje v 
sezoni napolnila tribuno
  V petek ob 18. uri je tako v telovadnici OŠ Trbovlje potekala 
1. tekma državnega prvenstva v sezoni 2015/2016. Tekma je 
zahtevala ogromno priprav, tako s strani igralk in trenerjev kot 
tudi s strani same organizacije. Glede na oglaševanje in 
zainteresiranost publike se je pričakovalo rekordno število 
gledalcev. Tako se je tudi zgodilo. Tekmo si je ogledalo kar 250 
gledalcev, ki so športno navijali in spodbujali naše košarkarice. 
Najglasnejše navijačice pa so bile mlajše predstavnice 
selekcioniranih ekip in košarkarske šole. V tako dobrem vzdušju, 
po katerem smo v Zasavju znani po vsej Sloveniji, je res prijetno 
nastopati, zato se vsem zvestim navijačem zahvaljujemo za obisk 
tekme.
  Z zmago, h kateri je ogromno pripomogla podpora s tribun, 
se je obrestovalo trdo delo z zadnjih treningov in priprav. 
Vseskozi, od prve minute naprej, je bila ekipa Felix Zasavje v rahli 
prednosti, ki jo je ohranjala do zadnje sekunde tekme. Zasavke so 
se tako na koncu veselile zmage na domačem parketu s končnim 
izidom 70 : 61. Poleg tega, da je šlo za 1. tekmo v 3. tekmovalni 
sezoni nastopanja v članski konkurenci, pa je to tudi prva uradna 
tekma državnega prvenstva, na kateri je za ekipo Felix Zasavje 
nastopila tuja igralka, ki bo to sezono nosila naš dres – rusinja 
Natalia Merkulova. 23-letna igralka, ki je prejšnja leta igrala na 
univerzi New Orleans v Združenih državah Amerike, se je na 
tekmi odlično odrezala, pobrala lepo število skokov in dosegla 
tudi tri trojke. Na članski tekmi državnega prvenstva pa so prvič 
za ekipo Felix Zasavje nastopile tudi Neja Kmetič, Lucija Guzaj in 
Mojca Ahac. Ahačeva je prikazala še posebej dobro, hitro in 
borbeno igro. Za Meriso Dautovič (najboljšo strelko tekme) je 
bila druga najboljša strelka domače ekipe.

  Med polčasom tekme je potekalo žrebanje ogrevalne majice 
Nike Barič z njenim podpisom. Srečna dobitnica je bila Ana iz 
ekipe najmlajših pionirk iz Trbovelj. Tekme 2. SKL za članice zdaj 
potekajo po razporedu, 12. decembra pa sledi domača tekma 
proti ekipi Ledita iz Domžal. Ob tej priložnosti k ogledu vabimo 
vse košarkarske navdušence in ljubitelje športa.

Nikita Vrbnjak, ŠD Felix Zasavje

FELIX ZASAVJE : ŽKD Ježica 70 : 61 
(13 : 9, 10 : 11, 21 : 21, 26 : 20)
Strelke za Felix Zasavje: Merisa Dautovič 26, Mojca Ahac 20, 
Natalia Merkulova 11, Sara Jukič 6, Nika Lončar 5 in Špela 
Kosem 2

Začela se je nova sezona v 2. članski košarkarski 
ligi za ženske. Naše igralke so jo z zmago odprle v 
petek, 23. oktobra, v domači telovadnici, ko so se 
pomerile z ljubljansko Ježico. 

»Udarila« sta se stara rivala
  Trboveljskim nogometnim navijačem z imenom Kamnita 
Trbovlje so se ponovno pridružili rokometni navijači Torcida 
Trbovlje in skupaj so začeli pripravo na derbi. Spet so z raznimi 
transparenti lepo okrasili svoje navijaško mesto na stadionu in se 
pozneje odpravili v trboveljski park, kjer se zdaj že tradicionalno 
zberejo pred derbijem v Trbovljah. Pot jih je seveda po glasni 
»štimungi« peljala na njihovo navijaško mesto na stadionu 
Rudarja, ki se ge je prijelo ime Kamnita, od tod tudi ime teh 
navijačev in navijačic s pravim knapovskim srcem. 

  Športni Park Trbovlje je bil v tej popoldanski jesenski soboti 
nabito poln. Ocenjuje se, da se je ponovno zbralo več kot 1700 
ljubiteljev nogometa. Poleg domačih navijačev so derbi popestrili 
tudi navijači iz Zagorja z imenom Crazy Boys. 
  Zasavski derbi se je, v pravi navijaški atmosferi, začel točno 
ob 14. uri. Že takoj se je začutila želja po uspehu obeh ekip, saj je 
bila igra zelo aktivna, tempo hiter, dvoboji pa značilni za takšna 
srečanja, čvrsti in nepopustljivi. 31. minute so se veselili gostujoči 
navijači in pristaši NK Zagorje. Na sredini je močno streljal Ivica 
Perić, vratar Rudarja Klemen Radič pa je njegov strel odbil proti 
na drugi strani osamljenemu Aneju Kurežu, ki je neoviran potisnil 
žogo v mrežo za vodstvo Zagorja. A vendar se domači 
nogometaši niso predali, upornost se je obrestovala pred samim 
koncem polčasa, ko je napadalec Rudarja Jan Berger uspešno 
izkoristil podajo Sotenška v 16-metrski prostor. Obramba gostov 
je žogo še uspela izbiti, a le do Bergerja, ki jo je nato uspešno 
poslal mimo mnogih nog v zagorska vrata. 1 : 1 je bil tudi izid 
polčasa. Tekma je bila odločena v 86. minuti, ko je Tilen Mlinar 
izkoristil prostor, ki so mu ga prepustili »knapi«. Prodrl je do 
približno 20 metrov in močno streljal. Njegov strel je sicer vratar 
Rudarja Klemen Radič ubranil, a je žogo le odbil do Gašperja 
Kureža, ki je velikodušno sprejel poklon in omogočil ekipi 
Zagorja ponovno vodstvo in na koncu tudi zmago z 1 : 2.
  Na koncu velja pohvaliti organizatorja srečanja NK Rudar 
Trbovlje in navijače obeh ekip, ki so ponovno s svojim 
neprestanim navijanjem, kar sploh velja za domače navijače 
(Kamnita in Torcida Trbovlje), naredili ta drugi največji derbi v 
državi še bolj prepoznaven. Zasavje ima tisto, kar mnoge 
nogometne sredine nimajo. Ima dušo in srce. Želja vseh je, da bi 
tako ostalo tudi v prihodnje. 

Darko Kunič

V soboto, 14. novembra 2015, je bil v Športnem 
parku Rudar Trbovlje zasavski derbi. V rednem 13. 
krogu tekmovanja v 3. SNL – center sta se 
ponovno, knapovsko rečeno, »udarila« stara rivala 
NK Rudar Trbovlje in NK Zagorje. Da bo sobota 
praznik zasavskega nogometa, se je premlevalo 
na raznih koncih Trbovelj. In resnično se je že v 
sobotnem jutru »poznalo«, da se približuje derbi 
dveh večnih tekmecev. Foto: Ečo Marin
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NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 20. 12. 2015 
pošljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna križanka), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.   

Nagrada za to številko: majica DDT, pisalo in blok Trbovlje, v središču Zasavja (4-krat).
Nagrajenci prejšnje križanke so: Zdenka Hribar, Goran Kujundžić, Marija Brečko, Ana-Marija Horvat. Čestitke! 

Televizija ETV bo predvajala posnetek seje Občinskega sveta Občine Trbovlje v sredo, 23. 
12. med 16. in 20. uro, ponovitev pa bo v torek, 29. 12. med 16. in 20. uro (odvisno od 
dolžine trajanja seje). 

Intervju z županjo Jasno Gabrič bomo na ETV predvajali v četrtek, 3. 12. ob 20. uri, 
ponovitev pa bo v petek, 4. 12. ob 7.30. 

Vabljeni k ogledu! 
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KOLEDAR PRIREDITEV
DECEMBER 2015 
2. 12. ob 17. uri 

  Literarni večer OB ZIHERCI, v dvorani Društva 

upokojencev, Literarni prijatelji pri DUT

2. 12. ob 17. uri 

  Ljudska pravljična ura: O treh grahih, KTS, 

mladinski oddelek

3. 12.  ob 16. uri 

  Koncert PZ DI Trbovlje, DUFS

3. 12. ob 12.45 

  Predstavitev svetovnega dne čebel, na 

gimnazijskem igrišču, ČD Trbovlje in ČZ Slovenije

3. 12. od 16. do 19. ure 

  Miklavžev sejem, GESŠ Trbovlje 

3. 12. ob 19. uri 

  Ta veseli dan kulture: Frpruh, pesniška zbirka na 

kolmi zrasla, Vlado Garantini in Jože Ovnik, KTS

3. 12. ob 18. uri 

  Ta veseli dan kulture, slikarska razstava, 4. dritl in 

Jože Potokar Cvrčo: Razstava ob prazniku sv. 

Barbare, v pododrju Delavskega doma Trbovlje, 

vodeni ogledi razstav med 10. in 15. uro, DDT

5. 12. ob 10.30 

  Lutkovna matineja (abonma) in izven, EKD Za 

boljši svet Maribor: Čarobna skrinja in obisk 

Božička, v kinodvorani Delavskega doma Trbovlje, 

DDT

5. 12. 

  Večerno druženje na Mrzlici, Miklavž bo obdaril 

otroke ob 18. uri, PD Trbovlje

5. 12. ob 19. uri 

  Godalni Orient Express, v Domu Svobode, Poco 

meno mosso

7. 12. ob 18. uri  

  Miklavževanje in obdaritev stanovalcev, DUFS 

8. 12.  ob 16. uri 

  Koncert učencev Glasbene šole Trbovlje, DUFS 

8. 12. ob 17. uri 

  Risanje na steklo, v prostorih DPM Trbovlje 

8.  12. ob 18. uri 

  Oko mojega spomina, organiziran bo tudi 

dobrodelni sejem, v Domu Svobode, OŠ Ivana 

Cankarja Trbovlje

9. 12. ob 19. uri 

  Orkester »Mandolina« Ljubljana, gost Adi Smolar, v 

gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje, DDT

9. 12. ob 17. uri 

  Pravljična ura: Lota zna skoraj vse, KTS, enota 

Dom Svobode

9. 12. ob 19. uri 

  Literarni večer, Maja Gal Štromar, KTS, oddelek za 

odrasle

10. 12. ob 20. uri 

  Moška copata, komedija v izvedbi Špas teatra, v 

gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje, DDT

11. 12. ob 9. in 10. uri 

  Božična simfonija (gledališče Ku-kuc), v gledališki 

dvorani Delavskega doma Trbovlje, DPM in DDT

11. 12. ob 10. uri 

  Sv. maša, DUFS

11. 12. ob 17. uri 

  Zlata vrtnica Turističnega društva Trbovlje, v 

gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje, TDT

12. 12. ob 10. uri 

  Plesno-pravljična ura, KTS, mladinski oddelek

12. 12. ob 10. in 13. uri 

  Turnir mlajših pionirk Felix Zasavje B, Felix Zasavje B 

: Janina in Felix Zasavje B : Panter Ilirija, ŠD Polaj 

Trbovlje, ŠD Felix

12. 12. v popoldanskem času 

  Članska tekma 2. SKL – Felix Zasavje : Ledita, ŠD 

Polaj Trbovlje, ŠD Felix

12. 12. ob 17. uri  

  3. kumlanski dan sladic (prinašanje sladic od 16. 

do 17. ure), Gostilna Pr' Alkot, Dobovec 5, TRD KP 

Kum Dobovec

12. 12. ob 18. uri 

  Slavnostna akademija ob 80-letnici plavanja v 

Trbovljah, v DDT, PK Trbovlje

15. 12. ob 17. uri 

  Izdelava zapestnic prijateljstva, v prostorih DPM 

15. 12. ob 19. uri 

  Predavanje: S prehrano do uravnoteženosti 

hormonov, Urška Ahac, kineziologinja in 

nutricionistka, KTS, oddelek za odrasle

16. 12. ob 17. uri 

  Ustvarjalna delavnica: Snežaki, KTS, mladinski 

oddelek

16. 12. ob 19. uri 

  Koncert Glasbene šole Trbovlje, v gledališki 

dvorani Delavskega doma Trbovlje, GŠ

17. 12. ob 17. uri 

  Domoznanska skupina, KTS, oddelek za odrasle

17. 12. ob 19. uri 

  Koncert Glasbene šole Trbovlje, v gledališki 

dvorani Delavskega doma Trbovlje, GŠ

19. 12. ob 17. uri 

  Prednovoletno srečanje članov Društva invalidov 

Trbovlje, avla Delavskega doma Trbovlje, DIT
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19. 12.  ob 10.30 

  Lutkovna predstava in Dedek Mraz, Razbojnik z 

rumeno liso, KD lutkovna skupina Lučka, v 

kinodvorani DDT

19. 12. ob 18. uri 

  Odprtje zaključne razstave društva RELIK Trbovlje 

(odprta do 7. 1. 2016), v Stari galeriji Delavskega 

doma Trbovlje, Relik

19. 12. ob 19 uri  

  Božično-novoletni koncert, dvorana PGD Čeče, 

PD Čeče

19. 12. od 23. ure naprej 

  Rock žur v klubu Mesečina z Maticem Jeretom in 

Simonom Šubicem, OT in klub Mesečina

20. 12. ob 15 uri 

  Obisk Božička in lutkovna predstava za najmlajše, 

dvorana PGD Čeče, PD Čeče

20. 12. ob 20. uri  

  Koncert: Andrej Guček & band, Dom Svobode, 

KD Svoboda  

21. 12. ob 17.30 

  Literarni krožek, KTS, oddelek za odrasle

22. 12. ob 17. uri 

  Božično presenečenje, v prostorih DPM Trbovlje, 

DPM

22. 12. ob 17. uri 

  Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter 

božiču, nastopajo ženski, moški in mešani pevski 

zbor društva, v dvorani Društva upokojencev, DUT

22. 12. ob 17.30 

  Buklžur, KTS, oddelek za odrasle

23. 12. ob 17. uri 

  Pravljična ura: Božična pravljica, KTS, mladinski 

oddelek

23. 12. ob 18. uri 

  Prireditev Žive jaslice v izvedbi stanovalcev DUFS

23. 12. ob 19. uri 

  S poezijo v novo leto; trije avtorji, tri vrste poezije, 

tri pokrajine in čutenje življenja: Magdalena 

Svetina Terčon (Primorska), Albert Halász 

(Prekmurje) in Simona Solina (Zasavje), KTS, 

oddelek za odrasle

24. 12. ob 9. uri 

  Kinopredstava v Kino Trbovlje DDT, DPM 

24. 12. ob 10. uri 

  Stari gramofon, DUFS

25. 12. ob 15. uri 

  Božična maša, DUFS

26. 12. ob 11. uri 

  Blagoslov konj (štefanovo), pred cerkvijo na 

Katarini, PD Čeče in Konjeniški klub Trbovlje, v 

sodelovanju z župnijo sv. Martin 

26. 12. ob 19. uri 

  Koncert Delavske godbe Trbovlje, v gledališki 

dvorani Delavskega doma Trbovlje, DGT     

28. 12. od 9. do 13. ure 

  Novoletne počitniške dejavnosti, v prostorih DPM 

Trbovlje, DPM

29. 12. od 9. do 13. ure 

  Novoletne počitniške dejavnosti, v prostorih DPM 

Trbovlje, DPM 

29. 12. ob 17. uri 

  Sprevod Dedka Mraza po ulicah našega mesta z 

nastopom Romane Kranjčan, pred DDT, OT in 

DPM

30. 12. od 9. do 13. ure 

  Novoletne počitniške dejavnosti, v prostorih DPM 

Trbovlje, DPM 

30. 12. ob 18. uri 

  Novoletni ples, DUFS

31. 12. od 9. do 13. ure 

  Novoletne počitniške dejavnosti, v prostorih DPM 

Trbovlje, DPM

31. 12. ob 12.  uri 

  Novoletna poslanica, DUFS

JANUAR 2016
2. 1. 34. 

  Tradicionalni novoletni pohod na Kum, PD Kum 

Trbovlje

22. 1. ob 19.30 

  Štilček, zabavna prireditev Mladinskega 

gledališča Svoboda Trbovlje, Dom Svobode 

24. 1. v dopoldanskem času 

  Tekma starejših pionirk – Felix Zasavje : Vojnik, ŠD 

Polaj Trbovlje, ŠD Felix Zasavje

27.  1. ob 17. uri  

  Literarni večer s Simono Solina, v dvorani DUFS, 

Literarni prijatelji pri DUT, DUT 

29. 1. ob 19.30  

  ŠTILČEK, zabavna prireditev Mladinskega 

gledališča Svoboda Trbovlje, Dom Svobode 

30. 1. v popoldanskem času 

  Članska tekma 2. SKL – Felix Zasavje : Cerknica, 

ŠD Polaj Trbovlje, ŠD Felix Zasavje
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KOLOFON
Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja štirikrat letno.
Številka 15, 2. december 2015

Foto na naslovnici: Shine, avtor: Robert Ahlin 
Izdajatelj: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Uredniški odbor: Katra Hribar Frol, Joža Ložak, Vid Šteh, Andrej 
Uduč, Polona Trebušak, Žiga Žibert
Odgovorna urednica: Vesna Jesih
Lektoriranje: mag. Polona Medvešek, prof.
Vozni red in oglasi na željo naročnikov niso lektorirani.
Spletna izdaja: www.srcnotrbovlje.si
Oblikovanje: Zavod Razvojna liga
Tisk: Sinet, d. o. o.
Naklada: 7500 izvodov
E-naslov: urednistvo@srcnotrbovlje.si, vesna.jesih@trbovlje.si

Redakcija se je končala 16. novembra 2015. 

Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pod zaporedno 
številko 1731. 

Uredništvo si pridržuje pravico do urejanja prispevkov. Vsebina 
prispevkov odraža mnenje avtorjev. Zaradi prostorske omejenosti 
so  neka te r i  p r i spevk i  ob jav l jen i  v  sp le tn i  ra z l i č ic i 
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 – elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali 
kako drugače – brez predhodnega pisnega dovoljenja celotne 
ekipe.

zadnja stran

foto: Matjaž Kirn

V Trbovljah bomo praznične lučke prižgali v  
petek, 4. decembra. 

Za varen prehod v novo leto pripravjamo, 
brezplačen prevoz na silvestrovanje.

SILVESTROVO, 31. 12. 2015

Organiziramo brezplačen prevoz v 
sosednjo občino na silvestrski večer. 
Odhodi avtobusov iz Trbovelj ob 
21. in 23. uri, vračanje iz Zagorja 
ob 1.00 in 3.00 zjutraj.

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

Srečno 2016!

Občina Trbovlje


