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Nadzorni odbor Občine Trbovlje 

Kandidat

Damjan Detela 

Lea Hlebec 

Metod  Kurent 

Ivan Narat 

Rosanda Tomšič 

Simona Vrbnjak 

Barbara Žibert Božič 

 

Predlagatelj

SDS

DeSUS

SLS

Združena levica

Lista za naše Trbovlje

SD

Erika Božič

 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 

Kandidat

Irina Pintar 

Leana Tomič      

Borut Dolanc     

Mitja Vozel       

Mitja Rozina      

Alojz Vajdič       

Bogdan Šteh      

Tadej Špitalar

Sebastjan Ledinek       

 

Predlagatelj

Lista za naše Trbovlje

Lista za naše Trbovlje

SDS

SDS

SLS

DeSUS

Združena levica

SMC

SD

 

 
Komisija za gospodarstvo in proračun 

Kandidat

Borut Dolanc      

Petra Grešak     

Franc Klančišar     

Sebastjan Ledinek     

Boris Moškon     

Irina Pintar      

Alojz Vajdič       

 

Predlagatelj

SDS

SLS

Združena levica

SD

SMC

Lista za naše Trbovlje

DeSUS

 

 
Komisija za družbene dejavnosti 

Kandidat

Janez Jontez     

Nataša Kukovič     

Katarina Lindič     

Alenka Nemet Revinšek     

Ema Ocvirk      

Katarina Pajer Povh    

Mitja Rozina      

 

Predlagatelj

SDS

SMC

Lista za naše Trbovlje

    Lista za naše Trbovlje

DeSUS

SD

SLS

 

 Komisija za varstvo okolja, urejanje 
prostora in infrastrukturo 

Kandidat

Alenka Forte     

Romana Guzej     

Gvido Burja      

Gregor Meterc     

Melina Omerzel Petek    

Andrej Šinkovec     

Davorin Žnidarič      

 

Predlagatelj

SDS

SD

DeSUS

SLS

SMC

Lista za naše Trbovlje

Združena levica

 

 

Statutarno pravna komisija 

Kandidat

Peter Jamnik     

Nika Potrpin     

Žiga Rozina      

Sara Sotlar     

Bogdan Šteh     

Mitja Vozel      

Vesna Žnidar Kadunc     

 

Predlagatelj

Lista za naše Trbovlje

SMC

SLS

SDS

Združena levica

SDS

SD

 

 
Komisija za prošnje, pritožbe in druge vloge 
občanov 

Kandidat

Aida Bajramovič 

Delalovič   

Marjan Hacin     

Dejan Korimšek

Alenka Nemet Revinšek     

Nika Potrpin     

Bogdan Šteh      

Milan Žnidaršič       

 

Predlagatelj

Lista za naše Trbovlje

SMC

SDS

    Lista za naše Trbovlje

SMC

Združena levica

SD

 

 
Komisija za občinska priznanja 

Kandidat

Marjana Eberlinc      

Sonja Klančišar     

Maja Krajnik     

Marija Majcen     

Andreja Okorn     

Mira Rozman     

Leana Tomič      

 

Predlagatelj

SD   

Združena levica

Lista za naše Trbovlje

SDS

SMC

DeSUS

Lista za naše Trbovlje

 

 
Svet za varstvo pravic najemnikov v Občini 
Trbovlje 

Kandidat

Petra  Gačnik     

Ana  Holc     

Joža  Hribšek    

Vida  Janežič    

Nataša Kukovič    

Uroš  Očko     

Silva  Žibert      

 

Predlagatelj

Lista za naše Trbovlje

Lista za naše Trbovlje

KS Franc Fakin

SLS

SMC

SD

KS Zasavje

 

 Nadzorni odbor Javnega podjetja Komunale 
Trbovlje, d. o. o.

Kandidat

Iztok Hribovšek   

Mitja Vozel    

Davorin Žnidarič   

Zoran Gračner   

Edvard Jug    

Vlasta Medvešek 

Crnkovič   

 

Predlagatelj

Lista za naše Trbovlje

SDS

Združena levica

županja 

predstavnik zaposlenih

predstavnica 

zaposlenih 

 

 

Sestava novih komisij, nadzornega odbora in Nadzornega odbora Komunale 
Trbovlje, d. o. o.
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Spoštovane Trboveljčanke, cenjeni 
Trboveljčani!
  Tedni hitro bežijo, že smo se poslovili od 
veselega decembra, na vrata pa trka kulturni 
februar. Za nami so trije meseci dela, ki so minili 
precej naglo in pestro. 

 V mesecu decembru smo 
imeli 2. sejo občinskega 
sveta, na kateri smo v prvo 
branje pripravili proračun 
za leto 2015. Prav tako smo 
v prvo obravnavo dali tudi 
o d l o k  o  n o t r a n j i 
organizaciji občine, ki 
n e k o l i k o  s p r e m i n j a 
delovanje oddelkov. Skupaj 
z vami smo se poveselili na 
neka te r i h  p razn i čn ih 
prireditvah. Sodelovali smo

v različnih dobrodelnih akcijah. Rezultat ene od 
njih je tudi nakup inkubatorja v Splošni bolnišnici 
Trbovlje. Kot županja aktivno sodelujem v 
pogajanjih občin z Ministrstvom za finance RS, kjer 
se borimo za višino povprečnine, ki so nam jo že v 
zadnjih letih precej znižali, tokrat pa bi jo želeli 
znova. Gre za izvirni prihodek občin, s čimer bi še 
bolj prizadeli že zdaj prizadete občine.
  Veliko časa smo namenili problematiki v TET, 
kjer je težko spreminjati poti, ki so se tlakovale 
zadnja leta ali desetletje. Pristojne in odgovorne 
opozarjamo na izvajanje dogovorov in socialni vidik 
nastalega položaja. Z novim vodstvom skupine 
OREZ (Odbor za ohranitev energetike v Zasavju) 
bomo začeli z aktivnostmi na področju izgradnje HE 
na Srednji Savi. 
  Začeli smo z obravnavo in reševanjem 
problematike vodovodov v Čečah in na Dobovcu. 
  Občanom in občankam sem še vedno na voljo ob 
dnevih »županjinih ur«, in sicer prvo in tretjo sredo 
v mesecu po predhodni telefonski najavi na št. 03 56 
34 730. 
  Ob mesecu kulture, ki se začenja, pa vas skupaj s 
sodelavci vljudno vabim na osrednjo slovesnost v 
dvorano Delavskega doma Trbovlje, kjer bomo za 
uspehe na kulturnem področju podelili tudi nagrado 
Tončke Čeč. Naj nas, ne samo v mesecu februarju, 
temveč skozi celotno leto, vodijo besede našega 
največjega pesnika, ki naš narod združuje tudi v 
himni:

Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat' dan,

da, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,

da rojak
prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak!
(F. Prešeren)

Županja Jasna Gabrič, mag., 
s sodelavci

Skrb za Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje
  V zadnjih štirih letih je Občina Trbovlje, tako kot za druge 
zavode, tudi za Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje namenila 
precej sredstev za razne obnove in nakupe. 
  V letu 2010 smo namenili 25.000 evrov za nakup 
knjižničnega gradiva, 5.200 evrov za nakup pohištva in vitrin za 
serijske publikacije ter za sofinanciranje nakupa informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Leta 2011 so v knjižnici kupili 
ozvočenje in Libroam (sistem gostovanja v brezžičnih omrežjih), 
za kar smo namenili 2.950 evrov, medtem ko smo za nakup 
knjižničnega gradiva prispevali 30.000 evrov. V tem letu smo 
namenili še 4.000 evrov za nova drsna vrata in 3.800 evrov za 
klančino za invalide. V letih 2012 in 2013 smo za knjižnično 
gradivo zagotovili po 30.000 evrov, v letu 2014 pa znesek 
zmanjšali na 20.000, sorazmerno z zniževanjem proračuna. Kljub 
temu pa je znesek za nakup gradiva s strani občine višji od 
državnega. Leta 2012 so v knjižnici kupili opremo v vrednosti 
16.600 evrov, in sicer računalniško omarico, pohištvo na 
mladinskem in otroškem oddelku, posodobili so informacijsko 
ter komunikacijsko tehnologijo in uredili arhiv. V istem letu smo 
prispevali še 17.000 evrov za investicijsko vzdrževanje, in sicer za 
električno instalacijo ter svetila za ureditev sanitarij na 
mladinskem oddelku. V letu 2013 smo za nakup opreme 
prispevali 7.000 evrov za pohištvo na otroškem oddelku in v e-
knjižnici ter za sofinanciranje nakupa informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Za investicijsko vzdrževanje smo 
namenili skoraj 7.000 evrov, saj so v knjižnici obnovili tla na 
otroškem oddelku. 
  V zadnjih štirih letih smo skupaj za obnove namenili skoraj 
64.000 evrov. Dolga leta smo načrtovali, da bi knjižnico razširili, 
kar bi tudi storili, če se finančni položaj na prehodu iz leta 2014 v 
2015 ne bi tako drastično spremenil. Kot kaže, ne bomo ob 
»samo« pol milijona evrov, ampak se lahko zgodi, da bo ta številka 
celo milijon evrov. Vse to pomeni za občine ogromno zmanjšanje 
sredstev. Ob poskusih vlade za združevanje zavodov, dejstvu, da se 
število prebivalcev še vedno zmanjšuje, in ob dejstvu, da ima 
knjižnica še enoto v Domu Svobode, kjer za najemnino 
namenjamo 800 evrov mesečno, je širitev katerega koli zavoda 
težko izvedljiva. Prostor za prireditve in predavanja, ki včasih 
postane premajhen, pa lahko v luči povezovanja zavodov in 
racionalizacije trenutno nadomestimo s predavalnico v 
Delavskem domu Trbovlje ali dvorano v MCT-ju, ki sta nasproti 
knjižnice oz. le streljaj stran.
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Obisk prvorojenke v Splošni bolnišnici 
Trbovlje
  Drugega januarja je županja Jasna Gabrič obiskala Splošno 
bolnišnico Trbovlje, kjer je s predstojnikom Ginekološko-
porodnega oddelka Mirom Jurco obiskala prvo novorojenko v 
letošnjem letu. V letu 2014 so zabeležili kar 549 rojstev, kar je več 
kot leta 2013 in so ena redkih porodnišnic v Sloveniji, kjer število 
rojstev narašča. Vse to je dokaz, da je delovanje porodnišnice 
dobro, strokovno in tudi upravičeno, saj se vse več mamic iz vse 
Slovenije odloča za porod V Trbovljah.

Občina Trbovlje bo tudi v prihodnje podpirala delovanje in 
razvoj porodnišnice, saj se zavedamo, da je to za Zasavje 
in širše izjemno pomembna ustanova, še posebej za naše 
najmlajše. 

Sprejem Jerneja Pangeršiča pri županji in 
podžupanu 
  Županja Jasna Gabrič in podžupan Tadej Špitalar sta zaželela 
srečno pot Jerneju Pangeršiču, Trboveljčanu, ki bo v kratkem kot 
prvi Slovenec odpotoval na priznano univerzo Watson v Ameriki, 
kjer bo en semester pridobival podjetniško znanje. Del sredstev za 
šolnino je prispevala tudi Občina Trbovlje.

Veselimo se sodelovanja z Jernejem in verjamemo, 
da bo podjetniška ideja navdušila še druge.  

Pojasnilo glede odlaganja 
materiala na rudniških 
površinah 
  Zaradi pritožb občanov glede materiala, ki se odlaga na 
degradiranih rudniških površinah, smo se z vodstvom Rudnika 
Trbovlje - Hrastnik dogovorili, da nam omogoči vpogled v 
dokumentacijo o izvoru odloženega materiala. Kot je bilo 
razvidno iz deklaracije, ki so nam jo predložili, gre za kompost 
prvega kakovostnega reda, ki ga pridobivajo iz dveh kompostarn v 
Sloveniji, in sicer iz CERO Gajke s Ptuja ter Roks recikliranje, d. 
o. o., z Vrhnike. Iz deklaracije je bilo razvidno, da je kompost 
nastal iz rastlinskega odpada ter ločeno zbranih kuhinjskih 
odpadkov. Nadzor kakovosti je opravilo podjetje IKEMA, d. o. o., 
analize pa so pokazale, da gre za kompost 1. razreda, za katerega ni 
potrebno okoljevarstveno dovoljenje za vnos v tla. Količina 
letnega vnosa suhe snovi komposta 1. razreda kakovosti v tla na 
kmetijskih zemljiščih pa je omejena in ne sme presegati 8 ton na 
hektar v povprečju petih let. Kot so povedali, so dali material pred 
odlaganjem na površine tudi sami analizirati v laboratorij RTCZ, 
d. o. o., in rezultati so bili primerljivi s tistimi na deklaraciji. Ta 
kompost uporabljajo zdaj kot krovni material izključno za 
ozelenitev in oživitev degradiranih površin. Zagotovili so nam, da 
se v ta namen nikakor ne dovaža zemlja z območja Cinkarne 
Celje, kot so se v javnosti pojavili očitki. Občani se lahko v zvezi s 
tem obrnejo na okoljsko inšpekcijsko službo, ki ima edina 
pristojnost, da opravi pregled dokumentacije in preveri skladnost 
z zakonskimi zahtevami. 

mag. Andreja Bienelli Kalpič, 
višja svetovalka za varstvo okolja

20. december 2014  ZLATA POROKA
   Ivanka in Franc ZIDAR 

24. januar 2015 BISERNA POROKA
   Pavla in Alfonz BESEDNJAK

Čestitamo!
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Voščilo ob kulturnem prazniku
  

  Drage Trboveljčanke, spoštovani Trboveljčani, 
Zasavke, Zasavci, vsi prijatelji našega mesta!

  Ob kulturnem prazniku želim vsem, da bomo 
znali ohraniti v srcu kulturo našega naroda, ki nas je 
spremljala, bogatila in ohranjala v dolgih stoletjih 
naše zgodovine.

  Kulturni praznik nas vsako leto spomni na tisto, 
kar je nekako najbolj naše, najbolj slovensko, tisto, 
kar nas zaznamuje in opredeljuje. Pomen kulture za 
naš narod je neprecenljiv, najlepše pa se kaže v 
tem, da smo kulturi namenili tudi poseben praznik.

  Iskreno vam voščim ob kulturnem prazniku.  
Vljudno vabljeni na osrednjo slovesnost, ki bo v 
petek, 6. februarja 2015, ob 19. uri, v gledališki 
dvorani Delavskega doma Trbovlje. 

Županja
Jasna Gabrič
s sodelavci

Spoštovane Trboveljčanke, cenjeni 
Trboveljčani!
  V veselje mi je, da vas lahko prvič nagovorim kot 
podžupan našega mesta. Prvi delovni mesec je zelo 
hitro minil v konstruktivnem in delovnem vzdušju. 
Za nami sta dve seji občinskega sveta, oblikovale so 
se vse komisije le-tega, konstituiral se je nadzorni 
odbor, tako da so lahko vsi organi začeli z 
nemotenim delom. Udeležili smo se tradicionalne 
prireditve Zlata vrtnica, pripravili sprejem za 
prvojunijske nagrajence in nagrajence Tončke Čeč, 
med drugim smo obdarovali naše najmlajše v vseh 
vrtcih in podarili 12 štipendij dodiplomskim 
študentom. Gostili smo župana iz sosednjih občin 
Hrastnik in Zagorje ob Savi ter zaželeli srečno pot 
študentu iz našega mesta, ki je bil kot prvi Slovenec 
sprejet na priznano ameriško univerzo Watson na 
področju socialnega podjetništva. Udeležili smo se 
letnega sestanka z izvajalci gasilske dejavnosti, 
izvedli prijavo na razpis za nakup gasilske 
avtomatske avtolestve in zagotovili tretjino 
sredstev zanjo v primeru uspešne kandidature. Za 
predlog proračuna v letu 2015 smo se potrudili 
priskrbeti nepovratna sredstva za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti v enaki višini kot 
lani. Tudi na področju zaščite in reševanja ter na 
področju sofinanciranja športnih dejavnosti smo 
zagotovili sredstva v enakem ali malenkost višjem 
obsegu kot lani. Zavedamo se, da je pred nami še 
veliko izzivov in hkrati priložnosti. Idej in energije 
nam ne manjka, zato verjamem, da jim bomo s 
skupnimi močmi kos.

Tadej Špitalar, podžupan

O delu zimske službe

  Snežne padavine so že in verjetno še bodo zajele tudi naše 
kraje. Zimska služba JP Komunala Trbovlje bo dežurala in 
poskrbela, da bodo ceste prevozne, promet pa varen. Pripravljeni 
so na pluženje snega na javnih površinah, posipavanje z ustreznim 
materialom za preprečevanje poledice, odstranjevanje oz. odvoz 
snega in na vsa preostala opravila. Skladno z načrtom zimske 
službe imajo nekatere javne ceste in ulice prednost, zato prosimo 
za razumevanje in potrpljenje, saj je potrebno v Trbovljah očistiti 
prek 150 kilometrov cest po prednostno določenem vrstnem 
redu. 
  Občane obveščamo, da naj bodo pozorni in pravilno parkirajo 
svoja vozila, saj parkirana vozila ovirajo pluženje in odstranjevanje 
snega, obenem pa prosimo, da v primeru snega in poledice 
prilagodijo hitrost razmeram na cesti. Vse občane in predvsem 
udeležence v prometu prosimo za potrpljenje in se zahvaljujemo 
za razumevanje, sodelovanje in upoštevanje predpisanih ukrepov, 
saj je Občina Trbovlje po svojih karakteristikah terena precej 
posebna in se vseh posledic sneženja ne da sanirati naenkrat. 
  Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Trbovlje pravi tudi, 
da so upravljavci in uporabniki objektov, poslovnih hiš in lokalov 
ter lastniki zgradb, ki so istočasno tudi uporabniki, dolžni: 
odstranjevati sneg s hodnika do tal, sproti odstranjevati s streh, 
žlebov in hodnika ledene sveče, posipavati hodnike po poledici, 
očistiti ulične požiralnike in ob vozišču zagotoviti odvodnjavanje, 
očistiti dvorišča oz. druge površine ob objektu in skrbeti, da bodo 
posipani ob poledici. 
  Občane prosimo za razumevanje dejstva, da je vzdrževanje 
prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah opredeljeno s 
prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na 
kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske 
razmere in na krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih 
razredih se določi tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost 
cestne mreže. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina 
snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 
centimetrov, na drugih cestah pa 15 centimetrov, promet pa je 
mogoč z uporabo zimske opreme vozil.  
  Zimska služba tudi dodatno pokliče ročne ekipe, ki 
odstranjujejo sneg na prehodih za pešce in avtobusnih postajah. 
Čiščenje teh površin je prednostno tudi zjutraj ob delovnih dneh. 
Prosimo za razumevanje, če ostane del pločnikov neprehoden, saj 
je velikokrat potrebno sneg tudi odvažati.

V kolikor ima kdo težave oz. potrebuje kakršne koli 
informacije, lahko pokliče na telefon zimske službe 
(031 790 089 ), kjer smo dosegljivi 24 ur.
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Vpis v Vrtec Trbovlje
  Tudi letošnje leto bo potekal vpis v Vrtec Trbovlje zadnji teden 
v februarju in prvi teden meseca marca. To je čas, ko so se starši že 
odločili, kdaj bi otroka vključili v vrtec, nam pa omogoča dovolj 
časa za pripravo oddelkov za novo šolsko leto. Zadnja tri leta je 
sodelovala tudi komisija za sprejem, ki je s točkovanjem določila 
prednostni vrstni red vključitve otrok. Vsako šolsko leto nam uspe 
vključiti večino otrok, največ prostih mest pa bi potrebovali za 
malčke od prvega do tretjega leta starosti. Starši, katerih otroci so 
rojeni v jesensko-zimskem času, bi želeli otroka vključiti tudi med 
šolskim letom, kar pa praviloma skoraj ni mogoče, ker ni prostih 
mest. 

  Veseli bomo vašega obiska, z veseljem pa bomo odgovorili 
tudi na morebitna vprašanja.

Gordana Vranešič, ravnateljica

Starši in otroci, ki še niste spoznali enot našega 
vrtca, vabljeni na TEDEN ODPRTIH VRAT, ki bo od 2. 
3. do 6. 3. 2015 v vseh enotah Vrtca Trbovlje. Otroci 
in strokovne delavke vas pričakujejo med 9. in 11. 
uro. Pridružili se jim boste pri različnih aktivnostih, 
spoznali boste, kaj vse ustvarjajo, na kakšen način 
otroci pridobivajo nove izkušnje in znanja, kaj vse 
ponujajo naša dobro opremljena igrišča. Seveda pa 
morate imeti za obisk v vrtcu s seboj copate.   

plačila doseči še s solastnikom gozda – dogovor poteka prek 
odvetnika, ki zastopa solastnika; 
– v vmesnem času oz. pred predvideno sečnjo mora sklad 
pridobiti še cestno zaporo naše lokalne in državne regionalne ceste 
na odseku Trbovlje–Hrastnik, za katero mora naročiti izdelavo 
elaborata in ga predati upravljavcu državne ceste DRSC, da izda 
soglasje za zaporo. 
  Ob drugem padcu dreves se je vodstvo občine s sodelavci 
ponovno nemudoma sestalo s predsednikom krajevne skupnosti 
in ugotovilo, da očitno opozorila pristojnim službam ne bodo 
zalegla. Tako je občina vključila odvetnika, ki bo poleg zahtevka 
po povrnitvi škode nanje naslovil zahtevo po ukrepanju. Če tudi 
to ne bo zaleglo, bodo morali vodstvo občine in predsednik 
krajevne skupnosti iskati druge poti. 

Kako je z vodovodom in s cesto na Dobovcu? 
  Veliko občanov nas sprašuje, kaj se bo zgodilo z vodovodom 
na Dobovcu, ki je trenutno v upravljanju TET. Vodstvo občine in 
predstavnik krajevne skupnosti so že opravili nekaj sestankov. V 
mesecu januarju se bodo sestali tudi z likvidacijskim upraviteljem. 
Vode Dobovčanom ne morejo čez noč odklopiti, saj je najmanj, 
kar trenutno velja, enoletni odpovedni rok. V tem času pa se 
morajo občina, krajevna skupnost in likvidacijski upravitelj 
dogovoriti, kako z vodovodom v prihodnje. Cilj občine in 
krajevne skupnosti je, da se vodovod prenese na lokalno skupnost, 
saj je sekundarni del vodovoda last krajevne skupnosti, vrtina pa 
last države (TET ima podeljeno vodno pravico do leta 2021). 
Polovica sistema je bila narejena s strani TET in dana krajanom v 
souporabo tudi v zameno za obremenitve okolja z njihove strani. 
Zavedati se je treba, da bo morala lokalna skupnost v obnovo 
vložiti precej sredstev, kar je veliko breme za skupnost v časih, ko 
se občinam jemljejo sredstva, kaj šele, da bi morala krajevna 
skupnost ta vodovod odkupiti. Zagotovo pa mora občina v 
sodelovanju s krajevno skupnostjo urediti vse potrebno, da se bo 
lahko nato v prihodnosti vodovod predal v upravljanje JP 
Komunala Trbovlje. 
  Druga težava, ki pesti krajevno skupnost Dobovec, pa je cesta, 
ki pelje od mostu čez Savo do naselja. Občina je večkrat pozvala 
lastnika (Sklad kmetijskih zemljišč) k ureditvi pobočja in spravilu 
podrtih dreves, vendar je potrebno povedati, da prave 
informacije, kdaj se bo kaj izvajalo, z njegove strani dolgo ni 
prejela, čeprav ga je večkrat pisno pozvala. Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS je v sklopu žledoloma izvedel le najnujnejša 
dela, tj. odstranitev dreves, ki so neposredno ovirala prevoznost 
lokalne ceste, vsa druga podrta drevesa pa je pustil ležati na kraju 
samem. Kot smo izvedeli, je tovrstno dejanje skladno z gozdarsko 
stroko. Občina je v tem času dnevno skrbela za prevoznost ceste z 
odstranjevanjem kamenja, zemljine in naplavin ter izvedla 
zamenjavo uničene odbojne ograje med žledolomom v skupni 
vrednosti 9.900 evrov. 
  Na cesto pa so v zadnjih nekaj tednih že dvakrat padla drevesa, 
kar je lahko usodno za vsakega, ki se pripelje po cesti. Vodstvo 
občine se je takoj po prvem dogodku odzvalo in znova poklicalo 
pristojne službe k ukrepanju, a se kaj dosti ni premaknilo. 
Prevoznost je bila vzpostavljena z interventnim posegom gasilcev 
(žaganje bukve), medtem ko je po naročilu občine Komunala 
Trbovlje opravila še dodatno čiščenje brežine in cestišča. 6. 1. 
2015 je bil opravljen ogled kraja s predstavniki občine, z revirskim 
gozdarjem in s pooblaščenim gozdarjem Sklada KZG RS. 
  Dobili smo naslednje informacije: 
– zaradi navedenih poznanih težav na pobočju nad in pod cesto se 
bodo za odstranitev označila vsa drevesa; predvidena je 
odstranitev vseh dreves v širini, ki jo predstavlja odraslo drevo; 
– vsa označitev in popis lesne mase bosta izvedena v prvi polovici 
meseca januarja; 
– revirski gozdar nato na osnovi pridobljenih izračunanih količin 
izda odločbo lastniku gozda za odstranitev dreves; 
– lastnik gozda izbere izvajalca (najverjetneje po postopku 
javnega naročanja – opozorjeni smo bili tudi na možnost 
pritožbe); 
– ker lastnik gozda ni le Sklad RS, je potrebno dogovor glede 

Poslanski pisarni v Trbovljah
Irena Grošelj Košnik, poslanka Državnega zbora 
Republike Slovenije, poslanska skupina Stranke Mira Cerarja

Poslanska pisarna je v prostorih RTH, Trg revolucije 12. 
Poslanka je dosegljiva vsak prvi in tretji ponedeljek od 8.30 do 
12. ure. Potrebna je vnaprejšnja najava prek e-naslova 
irena.groselj-kosnik@dz-rs.si ali po telefonu 01 478 96 29 .

Luka Mesec, poslanec Državnega zbora Republike 
Slovenije, poslanska skupina Združena levica

Poslanska pisarna je na Ulici 1. junija 4. Poslanec je dosegljiv 
vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu med 14. in 16. uro. 
Potrebna je  vnaprejšnja  najava prek  e-nas lova 
mesec.luka@gmail.com ali po telefonu 01 478 9649.

Državni zbor Republike Slovenije
Šubičeva 4, 1102 Ljubljana
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Srečanje s štipendisti in 
podpis pogodb o 
štipendiranju
  Županja in podžupan Občine 
Trbovlje sta se v decembru srečala s 
štipendisti. Občina Trbovlje že od 
leta 2002 podeljuje štipendije 
š tudentom na dodip lomskih 
študijskih programih. Letno zanje 
namenimo približno 23.000 evrov. 
Vsako leto razpišemo tudi dve 
štipendiji za osebe s posebnimi 
potrebami. 

Občina je podelila 12 štipendij. Vsem štipendistom želimo obilo uspehov pri 
študiju.

Posvojene smrečice pomagajo najšibkejšim
  Letos smo se v Občini Trbovlje odločili, da bomo praznično 
okrasitev mesta združili z dobrodelnostjo in s skrbjo za okolje. Za 
okrasitev mesta smo uporabili 23 smrek, zasajenih v lonce, ki so v 
prazničnih dneh z lepimi živopisnimi lučkami krasile naše ulice. 
Ves ta čas je potekala akcija posvojitve smrečic. Ponudili smo jih 
posameznikom in podjetjem v zameno za donacijo sredstev. Po 
dogovoru s humanitarnimi organizacijami bomo pridobljena 
sredstva namenili tistim, ki so najbolj potrebni pomoči, predvsem 
našim najmlajšim. Nad odzivom podjetij smo bili pozitivno 
presenečeni, saj smo oddali 17 smrek in pridobili 2.055 evrov. 
  Nekatera podjetja bodo poskrbela za posaditev sama, za 
preostala pa bo v imenu posvojiteljev poskrbela Občina Trbovlje. 
Smrečice boste lahko videvali na javnih površinah v mestu, 
označene pa bodo z imenom posvojitelja oz. donatorja. 

Kdaj bodo objavljeni razpisi za društva?
  Razpise s področja družbenih dejavnosti, in sicer Javni razpis 
za sofinanciranje športnih programov v Občini Trbovlje, Javni 
razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih 
organizacij, Razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske 
kulture ter Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so 
predmet splošne porabe proračuna Občine Trbovlje za leto 2015, 
bomo lahko objavili šele po sprejetju predloga proračuna za leto 
2015 na seji občinskega sveta. Vsake štiri leta se zaradi lokalnih 
volitev sprejetje proračuna premakne v prve mesece leta po 
volitvah. Sprejet proračun je osnova za izvedbo razpisa. Objavljen 
bo tudi javni poziv za Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – 
izpostava Trbovlje (JSKD), Zvezo kulturnih društev Trbovlje in za 
društva posebnega pomena, kot je Delavska godba Trbovlje. Javni 
poziv za sofinanciranje programa Droga 2015 v letošnjem letu ne 
bo objavljen, saj bomo sredstva namenili za projekt Neodvisen.si. 
  Vse predstavnike društev pozivamo, da spremljajo spletno 
stran občine www.trbovlje.si, kjer bo objavljena vsa razpisna 
dokumentacija. Razpisi bodo objavljeni še v Uradnem vestniku 
Zasavja, vsa dokumentacija, vključno z obrazci za prijavo, pa bo 
dostopna tudi na sedežu Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Oddelek 
za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, sobi št. 44 in 46.

Obnova igral po mestu
  Decembra je Občina Trbovlje za popravilo igral na različnih 
lokacijah po Trbovljah (Novi dom, mestni park, letno kopališče, 
Šuštarjeva kolonija, t. i. Rdeča kapica, Kolonija 1. maja in Čeče) 
namenila 3.300 evrov. Zamenjani so bili nekateri deli na 
gugalnicah, podesti na hišicah, deli na vrtiljakih, prevetrena in 
dodana je bila tudi podloga iz sekancev.

Praksa in počitniško delo  
  Občina Trbovlje bo v letu 2015 omogočila opravljanje 
počitniškega dela trem študentom. K sodelovanju bomo 
povabili študente prava, gradbeništva in ekonomije. 
  Prav tako bomo omogočili opravljanje obvezne 
delovne prakse dijakom srednjih šol. 
  V letošnjem letu bomo omogočili opravljanje 
pripravništva pripravniku, ki ga bomo izbrali na osnovi 
javne objave. Vse podrobnosti bodo po sprejemu 
proračuna za leto 2015 objavljene na spletni strani 
občine www.trbovlje.si.

V akcijo se je vključilo 16 podjetij, ki se jim 
zahvaljujemo (razvrščena po abecednem vrstnem 
redu) za sodelovanje in sredstva: BONPET, d. o. o., 
CIC, d. o. o., DEWESOFT, d. o. o., DINO&S, d. o. o., 
EIMD, d. o. o., METALIA, d. o. o., MLADINSKI CENTER 
TRBOVLJE, PRONIG, d. o. o., RUDIS, d. o. o., SOP, d. 
o. o., SPEKTER, d. o. o., SPEKTER PROJEKT, d. o. o., 
R-RSD, d. o. o., TIM POHIŠTVO, d. o. o., ZASAVSKE 
LEKARNE TRBOVLJE. Hvala vsem.

Foto: Robert Ahlin
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Toplotne črpalke
  Toplotne črpalke so ekološko najprijaznejši in 
energetsko najgospodarnejši način ogrevanja 
prostorov ali sanitarne vode. Omogočajo ogrevanje in 
hlajenje objekta z uporabo toplotnih virov v naši 
okolici. Toplotna črpalka jemlje toploto iz toplotnega 
vira, jo s pomočjo električne energije dvigne na višji 
temperaturni nivo in odda toploto v ogrevalni sistem. 
Na podlagi različnih virov toplote ločimo tri različne 
sisteme toplotnih črpalk: zemlja – voda, voda – voda 
in zrak – voda. Za svoje delovanje lahko toplotne 
črpalke porabijo kar do trikrat manj primarne 
energije kot npr. plinski ali oljni kotli. Približno 75 % 
njihove ogrevalne energije namreč prihaja iz okolja – 
torej brezplačno, zato za zagotavljanje 100-odstotne 
grelne moči potrebujejo le še 25 % električne 
energije. Kljub nekoliko višjim začetnim stroškom se 
investicija po zaslugi nižjih stroškov ogrevanja povrne 
že v nekaj letih. Najbolj preprosta je vgradnja 
toplotne črpalke zrak – voda, ki je pri prenovah tudi 
najpogostejša rešitev. Pred vgradnjo toplotne črpalke 
se priporoča energetska obnova stavbe (zamenjava 
oken in izvedba toplotne izolacije fasade).

  Toplotne črpalke potrebujejo za svoje delovanje 
električno energijo. Toplotna črpalka zrak – voda z 
močjo 13 kW, ki so jo vgradili v 160 kvadratnih metrov 
veliko hišo (energijsko razmeroma potratno, s starimi 
termopanskimi okni in z le osmimi centimetri kamene 
volne na zunanjih zidovih), je v letu dni za radiatorsko 
ogrevanje prostorov in sanitarne vode porabila 
približno 6.500 kWh električne energije (skupaj z 
električnim grelnikom, ki se po potrebi vključuje ob 
nizkih zunanjih temperaturah, in obtočnimi 
črpalkami). V tem času je proizvedla približno 23.000 
kWh toplote, kar znaša okoli 850 evrov. Lastnik je za 
naložbo v toplotno črpalko s 300-l itrskim 

zalogovnikom za sanitarno vodo odštel približno 
11.000 evrov. Izračunal je, da se mu bo investicija 
povrnila v sedmih letih. 

  Do spodbud za nakup toplotnih črpalk za ogrevanje 
stavb so občani upravičeni na območju, kjer z 
občinskimi akti ali lokalnim energetskim konceptom 
ni kot prednostni način ogrevanja stavb določeno 
daljinsko ogrevanje. Več informacij lahko dobite na 
Eko skladu (spomladi naj bi bili objavljeni tudi novi 
razpisi za kredite in nepovratna sredstva), tel. 01 241 
48 20, oz. na Občini Trbovlje, tel. 03 56 27 983.

  Z zamenjavo obstoječega ogrevalnega sistema 
(npr. ogrevanje na zemeljski plin, utekočinjen naftni 
plin, ekstra lahko kurilno olje, električna energija ...) 
za 40 do 70 % znižamo letne stroške ogrevanja. Tako bi 
na primer za ogrevanje te hiše s peleti odšteli 1.500 
evrov, z ekstra lahkim kurilnim oljem 2.530 evrov, 
utekočinjenim naftnim plinom 3.220 evrov, 
zemeljskim plinom 1.840 evrov in z daljinskim 
ogrevanjem 1.955 evrov. 

  Podoben primer za ogrevanje hiše in pripravo tople 
sanitarne vode v Ljubljani je pokazal, da je bil strošek 
v ogrevalni sezoni 2012–2013 675 evrov. V tem času je 
toplotna črpalka proizvedla 21.400 kWh ur toplote, 
kolikor bi je, na primer, dobili iz približno 2300 litrov 
kurilnega olja. Pri takratni povprečni ceni kurilnega 
olja bi bil strošek zanj približno 1.900 evrov. Prihranek 
je torej 1.225 evrov. Če bi pri prenovi ogrevalnega 
sistema obstoječe radiatorje nadomestili z nizko-
temperaturnim talnim ogrevanjem, bi bili stroški 
ogrevanja še manjši in prihranek večji.

mag. Andreja Bienelli Kalpič, 
višja svetovalka za varstvo okolja 
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V sejni dvorani Občine 
Trbovlje je potekal 
vsakoletni sprejem 
občinskih nagrajencev. 
Županja Jasna Gabrič 
je s podžupanom 
Tadejem Špitalarjem 
in v. d. direktorice 
občinske uprave Ireno 
Kreča gostila častne 
občane, prvojunijske 
nagrajence in 
nagrajence Tončke 
Čeč.

Občina Trbovlje je tudi letos, namesto 
za ognjemet, namenila 2.500 evrov za 
novoletno obdaritev otrok iz socialno 
ogroženih družin. Na Območnem 
združenju Rdečega križa Trbovlje in 
Društvu prijateljev mladine Trbovlje so 
za otroke pripravili obisk Dedka Mraza in 
obdaritev. Pri obdaritvi so sodelovali 
tudi nekateri drugi donatorji. Vsem se 
zahvaljujemo, saj smo skupaj osrečili 
približno 150 otrok. Hvala tudi plesni 
skupini OŠ Tončke Čeč, ki je s svojim 
nastopom popestrila prireditev. Učenci 
te šole pa so sodelovali še pri obdaritvi, 
saj so prispevali bonbone za vsak paket. 
Hvala vsem.

Na prijateljskem 
obisku v Trbovljah se 
je mudil Marjan Šarec, 
župan Občine Kamnik. 
Župana in direktorja 
občinske uprave mag. 
Ivana Kendo je 
sprejela županja z 
ekipo. Obisk je minil v 
prijateljskem duhu, 
pogovarjali so se o 
možnostih 
sodelovanja. 

Podžupan Občine 
Trbovlje in v. d. 
direktorice občinske 
uprave sta s sodelavci 
ob koncu leta obiskala 
vse enote vrtca v 
Trbovljah in ob tem 
otrokom izročila 
darila, ki jih je občina 
namenila vrtcu. Za 
nakup igrač za vse 
enote vrtca je občina 
letos namenila 1.500 
evrov.

Srečanje zasavskih 
županov, podžupanov 
in direktorjev 
občinskih uprav. 
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ODGOVARJAMO NA VAŠA 
NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA
Kdaj bo prenovljena Keršičeva cesta?
  Rekonstrukcija Keršičeve ceste je bila predvidena v letu 2012. 
Za potrebe rekonstrukcije je bila že določena finančna 
konstrukcija, v katero so bili poleg Občine Trbovlje vključeni tudi 
vsi upravljavci oz. financerji komunalnih vodov in družba RTH. 
Še pred začetkom rekonstrukcije je iz investicije, ocenjene na 
850.000 evrov, zaradi finančnih težav izstopila družba RTH. 
Občina Trbovlje je tako po predvidenem načrtu in z 
razpoložljivimi sredstvi izvedla sekundarni kolektorski sistem, na 
več mestih sanirala cestišče ter tako zagotovila oz. podaljšala 
prevoznost navedenega cestnega odseka za krajše obdobje. Cesto 
bo potrebno rekonstruirati v celoti. Rekonstrukcija poleg 
ureditve cestnega telesa vključuje tudi novogradnjo vseh 
komunalnih vodov (Telemach, Telekom, Elektro, vodovod, javna 
razsvetljava), h kateri pa se v letu 2013 in 2014 ni pristopilo zaradi 
potrebe po zagotavljanju večjih finančnih sredstev za sklop 
rekonstrukcije mestne ceste na odseku Kamnikar–Dimnik–
Kešetovo–ZDT–Ulica 1. junija. Začetek rekonstrukcije 
Keršičeve ceste bo predvidoma najhitreje konec leta 2015 in se bo 
nadaljevala v leto 2016. Vse je odvisno od zagotavljanja sredstev v 
proračunu in od soinvestitorjev posameznih komunalnih vodov 
oz. od tega, koliko denarja bo država namenila občinam.
Kako napredujejo projekti za predor 
Podmeja?
  O predoru Podmeja se govori že dolga leta, a je ideja kar 
nekako zamrla, predvsem v času, ko je bilo veliko govora o 
umeščanju tretje razvojne osi v prostor. Prometni koridor je v 
največ variantah potekal prav po obrobju mesta Trbovlje, na 
katerega bi bila izvedena dva priključka uvoz/izvoz. V primeru 
navedenega bi t. i. predor Podmeja odpadel, saj bi bila vsa cestna 
infrastruktura (priključki, cesta, tuneli, viadukti) predmet 
investicije 3. razvojne osi. Glede individualnega tunela 

Trbovlje–Prebold pa je izdelana idejna zasnova s tremi 
možnostmi. Vse tri predvidevajo vstop v zgornjem Gabrskem in 
izhod v predelu Marije Reke v Preboldu. Tuneli so dolžine 
približno 2300–2600 metrov. Tunelska gradnja predstavlja eno 
najzahtevnejših gradenj in je pogojena z visokimi finančnimi 
sredstvi (vrednost tekočega metra tunela znaša namreč kar 
20.000–30.000 evrov). Teh sredstev v državnem proračunu ni, 
tretja razvojna os ima prednost pred vsemi drugimi prometnimi 
infrastrukturnimi projekti (tudi nekakšna tiha direktiva EU), kar 
bo vse preostale projekte prav gotovo upočasnilo oz. označilo za 
nepotrebne.
Kdaj bo zgrajena klančina za invalide pri 
Delavskem domu Trbovlje?
  Občina Trbovlje bo v prvi polovici leta 2015 naročila 
projektno dokumentacijo za izvedbo klančine za invalide. 
Predvidena je mimo zadnjega izhoda iz Delavskega doma Trbovlje 
pri kitajski restavraciji proti obstoječemu stopnišču, ki vodi proti 
Rudarskemu domu. 
Zakaj občina nič ne naredi z zapuščenimi 
prostori nekdanjega IPOZ-a?
  Nepremičnina je v zasebni lasti in z njo Občina Trbovlje ne 
more razpolagati. V letu 2008 je bila s strani takratnega lastnika 
sicer podana pobuda za spremembo namenske rabe iz območja 
proizvodnih dejavnosti v območje stanovanjske gradnje. Občina 
Trbovlje je pobudo vključila v spremembe in dopolnitve veljavnih 
sestavin planskih aktov. Občinski svet Občine Trbovlje je že leta 
2009 omenjene spremembe in dopolnitve planskih aktov tudi 
sprejel in s tem postavil temelje za sprejem izvedbenih aktov, na 
podlagi katerih bi bilo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje za 
stanovanjsko gradnjo. Lastnik proizvodnih objektov, verjetno 
zaradi vsesplošne gospodarske krize, pobude za sprejem 
izvedbenega akta do zdaj še ni podal, priprava in sprejem 
izvedbenega akta brez sodelovanja lastnika oziroma investitorja 
pa bi bila nesmiselna.

Sprevod Dedka Mraza od 
trboveljskega mestnega parka 
do trga pri Delavskem domu 
Trbovlje in praznični festival 
Likuf, na katerem so nastopili 
Ribič Pepe, Alya s skupino in 
Express band.

Zabava za vse 
generacije v Klubu 
Mesečina. 

Na Občini Trbovlje smo v ponedeljek, 8. 
decembra 2014, gostili delovni posvet, 
namenjen iskanju rešitev problematike, 
nastale zaradi razmer v Termoelektrarni 
Trbovlje (TET). Oblikovana je bila 
koordinacijska skupina, ki se bo pod vodstvom 
poslanca Marjana Dolinška s pristojnimi 
strokovnjaki sestajala mesečno s ciljem 
povečevanja števila delovnih mest in podjetij 
ter povečevanja konkurenčnosti in uspešnosti 
obstoječih podjetij ter ohranitve energetike v 
regiji. Poslanec Marjan Dolinšek bo delo 
skupine predstavil tudi na februarski seji 
občinskega sveta.

Kot vsako drugo 
nedeljo v januarju se 
je tudi letos zbralo več 
tisoč obiskovalcev v 
Dražgošah, letos že 58. 
zapored. Ob 
spomeniku dražgoške 
bitke so proslavili 73. 
obletnico tamkajšnjih 
bojev. Proslave so se 
udeležili tudi člani 
Zveze borcev za 
vrednote NOB Trbovlje. 
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Ognjeni in dobrodelni
  30. decembra 2014 smo ognjeni fantje 
razveselili trboveljsko družino in s tem 
končali projekt, povezan s koledarjem 
Ognjeni fantje. Na predaji bona smo 
sodelovali s sekretarko DPM Trbovlje Lavro 
Izgoršek ter poveljnikom in predsednikom 
PGD Trbovlje – mesto. Prodanih je bilo vseh 
550 izvodov. Projekta ognjenih fantov ne bi 
bilo brez požrtvovalnih modelov, fotografa 
Roberta Ahlina, oblikovalca koledarja Tadeja 
Žlaka, PGD Trbovlje – mesto in Gasilskega 
zavoda Trbovlje. Projekt je potekal že drugo 
leto zapored in s tem smo pomagali že dvema 
družinama. Hvala kupcem koledarjev za 
zaupanje in podporo.

Ognjeni fantje

Socialno ogroženi družini iz Trbovelj so ognjeni fantje v sodelovanju z 
Društvom prijateljev mladine Trbovlje podarili bon v vrednosti 2.000 
evrov (del izkupička od prodanih koledarjev) in članom družine 
polepšali novo leto. Preostali znesek bodo porabili za nakup osebne 
zaščitne opreme operativnih gasilcev. 

  V zadnjem času je v medijih pogosto omenjeno, da v Sloveniji 
vse preveč hrane konča med odpadki, po nekaterih podatkih 
povprečno letno kar 86 kilogramov na prebivalca. Hrane ne 
porabimo do roka uporabnosti, pokvarita se nam sadje in 
zelenjava, kruh splesni, preveč skuhamo. Pomemben okoljski cilj 
naše družbe je zmanjševanje odpadkov s posebnim poudarkom 
prav na zmanjševanju količine zavržene hrane, saj je hrana med 
odpadki ob današnji krizi še toliko bolj nesprejemljiva. Natančne 
količine zavržene hrane v naši občini ne poznamo. Neporabljena 
hrana iz gospodinjstev in preostali biorazgradljivi kuhinjski 
odpadki se namreč zbirajo v rjavih zbiralnikih skupaj z 
biorazgradljivimi vrtnimi odpadki, ki v zbiralnikih prevladujejo.

  Med biološkimi odpadki iz naših kuhinj prevladujejo 
krompirjevi olupki, ostanki od trebljenja solate ter olupki od 
agrumov in banan. Najdejo pa se tudi gnila jabolka, plesniv kruh 
in kakšne kuhane testenine, večjih količin zavržene hrane pa ne 
opažamo. Pogosto nas sprašujejo, če olupki od agrumov in banan 

Pred kratkim je občan prek naše spletne aplikacije 
Kam z odpadki vprašal, kam naj da plesniv kruh in 
pokvarjen sir. Oboje seveda lahko odloži v rjav 
zbiralnik za biološke odpadke, vendar bi bilo veliko 
bolje za okolje in občanovo denarnico, če bi hrano 
porabil, preden se je pokvarila. 

Z zbiranjem bioloških odpadkov smo v Trbovljah 
začeli julija 2011. Do konca leta smo zbrali 506 ton. 
V naslednjem letu smo jih zbrali 953 ton, leta 2013 
967 ton in v lanskem letu 1046 ton, kar predstavlja 
17 % vseh zbranih komunalnih odpadkov letno. 
Povprečna količina vseh bioloških odpadkov, ki jih 
letno ustvari občan Trbovelj, znaša 63 kilogramov. 

zaradi vsebnosti pesticidov sploh sodijo v rjav zbiralnik. Seveda 
sodijo, saj se iz teh odpadkov pridobiva manj kakovosten 
kompost, ki se ne uporablja na kmetijskih površinah.  

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

Naj hrana ne konča med odpadki

Izgradnja tretje proizvodne naprave za 
soproizvodnjo toplote in električne energije
  Komunala Trbovlje ima v Toplarni Polaj za proizvodnjo 
daljinske toplote inštalirane tri vročevodne kotle skupne toplotne 
moči 39,5 MW ter dve proizvodni napravi za soproizvodnjo 
toplote in električne energije, ki proizvajata 6 MW toplote in 6 
MW električne energije. Gorivo vgrajenih proizvodnih naprav je 
zemeljski plin. Z namenom povečanja energetske učinkovitosti, 
prihranka primarne energije, zmanjšanja vplivov na okolje in 
optimalnega obratovanja postrojenja pri zagotavljanju potrebne 

količine toplote v prehodnem ogrevalnem obdobju je Komunala 
Trbovlje pristopila k izgradnji tretje proizvodne naprave za 
soproizvodnjo toplote in električne energije moči Qel = 999 kW, 
ki bo v energetskem sistemu Toplarne Polaj obratovala skozi vse 
leto. S hkratnim proizvajanjem toplote in električne energije bo 
doseženo tudi bolj optimalno obratovanje, saj kogeneracijska 
tehnologija zagotavlja kritje energetskih potreb pri nižjih stroških 
kot proizvodnja toplote v kotlih.

Andraž Beravs, JP Komunala Trbovlje, d. o. o.
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Drugi kumlanski dan 
sladic na Dobovcu
  V organizaciji Turistično razvojnega društva Krajinski park 
Kum Dobovec je na decembrsko soboto, 20. decembra 2014, v 
gostilni Pr Alkot na Dobovcu potekal 2. kumlanski dan sladic. 
Društvo je prvo tovrstno prireditev pripravilo decembra 2013 in 
ker je bila zelo dobro sprejeta, smo se odločili, da jo bomo 
organizirali vsako leto. Na prvi prireditvi je bilo razstavljenih 32 
sladic, na drugi pa že 47. Najrazličnejše sladke dobrote so 
pripravile »domače slaščičarke« iz okolice Dobovca, pa tudi 
kakšen »slaščičar« je bil vmes. Komisijo, ki je ocenjevala sladice, so 
sestavljali Angelca Likovič, Roman Ledinek in Tina Bolta. 
Medtem ko je komisija v sobi s sladicami opravljala težko delo 
ocenjevanja sladic oz. se je sladkala, je bila v sosednjem prostoru 
prijetna gledališka predstava z naslovom Mačke, ki jo je pripravilo 
Društvo za turizem in kulturo otrok z Izlak (DITKO). Po 
predstavi nas je obiskal tudi Božiček s polnim košem dobrot za 
najmlajše. Na prireditvi si je bilo mogoče ogledati tudi stojnice z 
izdelki domače obrti, zelišči in z izdelki iz zelišč ter se okrepčati z 
domačimi kolinami. Prireditve se je udeležilo približno 200 
obiskovalcev. 

Vlasta Medvešek Crnkovič, TRD KPK Dobovec

Izmed skoraj petdesetih razstavljenih sladic je 
komisija izbrala in nagradila tri najboljše. Prvo 
mesto je pripadlo čokoladnim piškotom z metinim 
maslom, ki jih je spekla Heda Klenovšek z Dobovca 
in s tem osvojila prehodni pokal kumlanskega dneva 
sladic. Drugo mesto je zasedla kostanjeva potica 
Darinke Medvešek iz Škofje Riže, tretje pa sočna 
tortica Nuše Knez z Dobovca. Komisija je bila tako 
navdušena nad lično sončnico iz testa, da je 
podelila še dodatno nagrado Slavi Knez, prav tako z 
Dobovca.

Mladinski center v leto 2015 zakorakal z 
mednarodnimi projekti s področja filma in 
reševanja težav invalidnih oseb
  Let's act in Under the moon sta projekta, ki jih Mladinski 
center Trbovlje skupaj z mladimi izvaja v letu 2015. Let's act 
pripravlja skupina šestih mladih, ki aktivno sodeluje pri različnih 
projektih v Mladinskem centru Trbovlje. Namen projekta, ki so 
ga zasnovali, je v svojem kraju izboljšati pogoje za aktivno življenje 
ljudi s posebnimi potrebami. Na to temo bo tako potekala 
mladinska izmenjava, v katero se bodo vključili tako mladi iz 
drugih držav kot tudi organizacije iz lokalnega okolja, prek 
katerih bomo lahko na lastni koži spoznali, kakšno je življenje 
ljudi s posebnimi potrebami in jim tako lažje pomagali. Projekt 
Under the moon je mednarodni projekt, ki ga izvajajo mladi, ki se 
v Mladinskem centru Trbovlje srečujejo že več let z namenom 
filmskega ustvarjanja. V okviru projekta bodo skupaj z mladimi iz 
Srbije, Madžarske in s Hrvaške skupaj posneli mladinski film, ki 
bo predstavljen v MCT.  V projektu bodo mladi pridobili znanja 
in veščine, ki so nujni pri filmski igri, produkciji in na splošno pri 
filmskem ustvarjanju. »Naš cilj je povezati različne zgodbe, ki jih 
bodo ustvarile vse sodelujoče skupine (vsaka svojo), v celoto, ki bi 
bila prikazana kot en film. Vsaka sodelujoča skupina bo dobila 
svoj del scenarija in po njem posnela zgodbo v svoji državi. V 
sklepnem delu projekta bomo združili vse posnetke skupin v 
združeno delo, ki bo prikazovalo različne teme, kot so 
diskriminacija, revščina, aktivno državljanstvo, evropsko 
državljanstvo …«, so dejali v skupini MMCT, ki ustvarja 
omenjeni film.

                                     
December v Domu upokojencev Franca 
Salamona
  Že v začetku meseca nas je obiskal Miklavž. Skupaj z 
ansamblom Kumske punce  nam je pričaral prečudovit večer. 
Pozabil pa ni niti na darila, s katerimi nas je osrečil. Razveselili so 
nas še mladi glasbeniki iz Glasbene šole Trbovlje in tako popestrili 
praznično dogajanje. Zaigrali so nam znane melodije božično-
novoletnega trenutka. V našem domu si v mesecu decembru 
naredimo še domač praznik, praznik izdelovanja kolin. Pekli smo 
ocvirkovko in domači kruh, tlačili zelje, delali krvavice, pečenice, 
rezali »špeh« za ocvirke. Na pomoč smo povabili tudi 
predstavnike Folklorne skupine iz Trbovelj, meh je raztegoval 
Boris Gunzek, pri ocvirkovki je pomagala gospa Vida Medvešek. 
In seveda, kot se spodobi, pri kolinah nista manjkala niti prašiček 
niti mesar. Pekli smo medenjake, piškote in pecivo, se družili in 
sladkali z dobrotami. Pred božičem smo skupaj s stanovalci 
pripravili prireditev Žive jaslice. Med iskrivimi decembrskimi 
lučmi, v mozaiku časa, v čarobnosti novega leta smo si polepšali 
trenutke minljivosti. Ko se je december bližal h koncu, je bil pred 
vrati novoletni ples. Obuli smo plesne čeveljce in skupaj s skupino 
Ping Pong odplesali v čarobno leto, leto 2015. Srečno! 

Marija Sajovic, DUFS                                                         

Oglašujte v Sr(e)čno Trbovlje
Oglašujte v časopisu Sr(e)čno Trbovlje tudi vi!
Veselimo se sodelovanja z vami. Vse informacije dobite prek e-naslova: vesna.jesih@trbovlje.si.

www.srcnotrbovlje.si
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Zlato vrtnico je letos prejel Jože Kotar, ki je redni 
profesor na ljubljanski Akademiji za glasbo in solo 
klarinetist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Je 
član, soustanovitelj in umetniški vodja Slovenskega 
orkestra klarinetov in Slovenskega seksteta 
klarinetov ter član Pihalnega kvinteta Ariart. Od 
leta 2007 je dirigent in umetniški vodja Delavske 
Godbe Trbovlje. 

Zlata vrtnica 
  Decembra je Turistično društvo Trbovlje organiziralo 23. 
tradicionalno prireditev – podelitev zlate vrtnice 2014 v gledališki 
dvorani Delavskega doma Trbovlje. Prejemniki letošnjih 
priznanj, ki jih Turistično društvo Trbovlje skupaj z Občino 
Trbovlje podeljuje tistim, ki so v minulem letu s svojim delom 
promovirali našo občino doma ali v tujini, so bili: Bojan Gorjup  
– član in odbornik Planinskega društva Trbovlje, Rudolf Janežič – 
predsednik Društva invalidov Trbovlje, Orientalska skupina Al 
Saiph in Osnovna šola Tončke Čeč. Na prireditvi smo za 90. 
rojstni dan čestitali našemu ustanovnemu članu Tinetu 
Lenarčiču. 

Turistično društvo Trbovlje

Za članicami in člani Društva U 3 je pestro 
leto
  Minulo leto je bilo za Društvo U 3, Univerze za tretje 
življenjsko obdobje, Zasavska regija, zelo pestro. Člani tečajev so 
izdali literarni zbornik, sodelovali so pri ustvarjanju mozaika na 
STPŠ Trbovlje in bili na sploh zelo kreativni. Kljub dogovarjanju 
o priključitvi društva k Zasavski ljudski univerzi bo le-to tudi v 
prihodnje samostojno in nepridobitno združenje, ki deluje v 
javnem interesu. So pa zelo zainteresirani za tesnejše sodelovanje 
in lažje pridobivanje evropskih sredstev, kar bi omogočalo več 
brezplačnih oblik izobraževanja. Preselili so se v nove prostore, in 
sicer v Delavski dom Trbovlje, kjer bodo imeli bistveno boljše 
pogoje za delo in odprte možnosti za sodelovanje s preostalimi 
zavodi. Prizadevajo si, da bi imeli prostor za dnevni center, ki bi 
omogočal neomejeno druženje njihovih članov in občanov 
(igranje šaha in kart, reševanje križank, računalniški kotiček, 
priročna knjižnica, klepet ob kavi ...). 

Polona Trebušak

Parada učenja 2015 prihaja v Trbovlje
  Teden vseživljenjskega učenja Zasavci že dobro  poznajo. 
Vsako leto ga organizira Zasavska ljudska univerza (ZLU), poteka 
v maju, prireditve so za občane brezplačne.  Letos  nam je uspelo 
pripeljati v Zasavje Parado učenja, ki predstavlja vsebinsko 
obogatitev tedna vseživljenjskega učenja. Gre za vseslovenski 
projekt Andragoškega centra. Parada bo potekala v sedmih 
izbranih slovenskih krajih, med njimi tudi v Trbovljah. Čaka nas 
pestro festivalsko dogajanje, podprto z brezplačnimi  
izobraževalnimi dogodki. Predvsem pa je namen Parade učenja, 
da okrepimo povezave med zasavskimi organizacijami in 
promoviramo idejo vseživljenjskega učenja. Parada učenja bo 
»sejem« priložnosti za učenje in ustvarjalnost na javnem mestu. 
Obiskovalcem bodo na voljo informativne in svetovalne stojnice, 
predavanja, delavnice, nastopi zglednih učečih se predstavnikov 
vseh generacij, kulturni nastopi in drug privlačni dogodki. 
Koledar vseh prireditev, ki bodo potekale v okviru TVU in Parade 
učenja, bo na začetku maja objavljen na spletnih straneh Zasavske 
ljudske univerze (www.zlu-trbovlje.si). 

Mateja Pistotnik, ZLU

Medgeneracijsko učenje se je dobro prijelo
  Znanje je naš največji in dragocen kapital, ki lahko znatno 
prispeva k polnemu in aktivnemu življenju v vseh življenjskih 
obdobjih. V decembru 2014 smo bili v Centru med-
generacijskega učenja Zasavje (CMU) zelo aktivni, krepili smo 
prostovoljno delo ter prenašali znanje iz starejših na mlajše in 
obratno. Na računalniški delavnici Poslikaj, klikni in prenesi so se 
starejši naučili, kako fotografije, ki so jih posneli z digitalnim 
fotoaparatom ali mobilnim telefonom, prenesejo v računalnik s 
pomočjo USB-kabla oz. pomnilniških kartic. Na predpraznično 
obarvani delavnici Izdelajmo eVoščilnice so naredili elektronske 
voščilnice s pomočjo brezplačnega računalniškega programa 
Picasa. Istočasno pa so mladi izdelovali novoletne okraske in 
voščilnice. Ponosni smo, da smo se povezali z mladimi udeleženci 
PUM-a Zasavje (Projektno učenje za mlajše odrasle) in jih 
pritegnili v medgeneracijske ustvarjalne delavnice. CMU Zasavje 
in PUM-ovci smo združili moči tudi pri kuharski delavnici, na 
kateri smo skupaj pripravili kosilo in spekli božične piškote. 

Polona Trebušak, ZLU

Parada učenja bo potekala v soboto, 23. maja 2015, 
dopoldne, pred Delavskim domom Trbovlje, 
organizator bo Zasavska ljudska univerza. 
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5. december – mednarodni dan 
prostovoljstva 
 

  Prostovoljno delo je videti zelo različno, 
nekatera dela so bolj opazna kot druga, vsako pa je 
zelo pomembno. V ospredju niso naši cilji in želje, 
temveč to, kar lahko pomaga človeku, ki je naše 
pomoči potreben. Vsak izmed nas ima veliko 
različnih talentov in sposobnosti; lepo je, da jih 
znamo deliti z drugimi. V življenju je dobro tudi 
dajati, ne le sprejemati. Če podarimo le eno uro 
našega prostega časa na teden ali mesec, je to že 
veliko. Prostovoljci za svojo predanost, srčnost in 
trud ne pričakujejo nagrade, prav pa bi bilo, da je 
njihovo delo opaženo. Prostovoljstvo je vedno večji 
del današnje družbe in pomembno je, da dobi svoje 
mesto in vrednost v skupnosti. 
  Ob dnevu prostovoljstva se je za njihovo delo 
prostovoljcem javno zahvalila tudi županja občine.

Društvo prijateljev mladine Trbovlje

Vsako leto v mesecu decembru obeležimo 
mednarodni dan prostovoljstva. To je dan v letu, ki 
je namenjen tistim, ki skozi vse leto skrbijo za 
druge in za dobro lokalne skupnosti. 

Retje, priljubljena sprehajalna točka
  V januarju ljudje pogosto začnemo izpolnjevati novoletne 
zaobljube. Najpogostejši je sklep, da se bomo znebili odvečnih 
kilogramov. Zagotovo pri tem pomaga gibanje. Odlična ideja je 
sprehod v Retje. Za pot tja in nazaj potrebujemo slabo uro. 
Opažam, da na to priljubljeno točko prihaja dnevno veliko ljudi, 
po drugi strani pa srečam ljudi, ki še niso bili v Retju in ne vedo, 
kje je najkrajša peš pot. Če svojo pot začnemo pri trgovini 
Košarica, gremo po cesti do nekdanjega ribnika, mimo podjetja 
ACV v hrib na  »frzoc«. Pot je shojena in nas vodi naprej do točke, 
kjer se pot razcepi. Ena pelje v Lakonco, druga pa navzgor proti 
lokalni asfaltni cesti v Retje. Možnosti, kako do vrha  Retja peš, 
sta vsaj dve: lahko gremo po »ta strmi poti« naravnost v hrib in 
prispemo na vrh v slabih desetih minutah. Druga bolj prijazna 
možnost je, da gremo naprej po cesti, pri oznaki eko pot Retje 
prečkamo jarek in gremo po travniku proti gozdu, nato pa naprej 
po prijetni vijugasti poti navzgor skozi gozd. V preddverju cerkve 
je zvonec, nanj lahko pozvonimo in si kaj zaželimo. Pri cerkvi stoji 
mežnarija, če imamo srečo, nam postrežejo s pravo zasavsko vodo.

Polona Trebušak

Na  vrhu,  kjer se pot konča, nas pričaka cerkev sv. 
Križa, od koder je prekrasen razgled na Trbovlje, 
Dobovec, Klek, Planino in na Kum.
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Enajsta šola pod mostom

  »Mnogokaj sem študiral v svojem življenju ali tako bogate in 
koristne učenosti, kakor jo daje svojim učencem enajsta šola pod 
mostom, nisem zadobil nikjer in nikoli. Kakšna čuda prečudna hrani 
ta goli, posušeni prod! Očem, ki jih iščejo, srcem, ki verujejo vanje, se 
kažejo čuda ob vsakem pogledu, ob vsakem koraku.« 

Ivan Cankar, 1920 
  
  Kljub časovni oddaljenosti zapisanega literarnega dela je 
avtorjevo sporočilo tudi odraz življenja modernega človeka in ga 
lahko uporabimo kot vzgojni navdih. Ker naša osnovna šola 
ponosno nosi ime po Ivanu Cankarju, vsako leto njegove misli 
uporabimo kot iztočnico za organizacijo veselega decembrskega 
dogodka, ki poveže posameznike in skupine, povezane s šolo. 
Lanskoletna prireditev z naslovom Skodelica kave je sledila 
podobnemu scenariju kot letošnja Enajsta šola pod mostom: 
priprave na dogodek, usklajevanja, generalka in izvedba – kot 
pomemben kulturni dogodek v lokalni skupnosti. Letos smo 
prvič objavili tudi likovni natečaj pred dogodkom, prispela so 
zanimiva likovna dela in nekateri avtorji ter mentorji so se nam 
pridružili na kulturni prireditvi v Delavskem domu Trbovlje. Na 
letošnji prireditvi so učenci plesali, peli, recitirali, izvedli 
dramatizacijo, igrali na instrumente, se skratka kulturno izražali. 
To niso profesionalni nastopi, so nastopi otrok in so ljubki kljub 
napakam, tremi, pozabljenemu besedilu in napačnem položaju 
pri plesu. Po prireditvi smo vsi zmagovalci. Vsi, ki vemo, da šola 
niso zgolj ocene, preizkusi, domače naloge in prepiri na hodnikih. 
Tisti, ki se zavedamo, kot Cankar, da je šola za življenje drugačna, 
odvisna od resničnih situacij in reševanja resničnih problemov. 
Cankar je to poimenoval enajsta šola pod mostom, mi smo tako 
poimenovali našo šolsko kulturno prireditev. 

Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica                                                    

Popestritev osnovnega izobraževanja na OŠ 
Trbovlje 
  Na OŠ Trbovlje učencem omogočamo spoznavanje različnih 
področij. Decembra smo se prepustili pesnjenju in nastalo je. 
Marsikaj. Zanimive pesmi z bogatim besediščem, kratke, daljše, z 
rimo ali brez, preproste, bolj zapletene … Literarna besedila 
učencev osmih in devetih razredov z lepo mislijo na naše Zasavje. 
Najboljše pesmi, ki so jih na regijski literarni natečaj poslali 
učenci zasavskih šol s svojimi mentoricami, so bile izbrane in 
bodo objavljene v knjigi zasavske poezije, ki bo izšla v mesecu 
kulture. Ker nam besede dobro tečejo, smo se preizkusili tudi v 
igri Abeceda, ki je del oddaje Male sive celice. Naša učenka Ana 
Železnik je bila na snemanju že dvakrat in obakrat je odšla iz 
Ljubljane kot zmagovalka. Verjamemo, da ji bo uspelo tudi v 
tretje. Besede in govorno izražanje so pomembni tudi za učence, 
ki v letošnjem letu obiskujejo krožek kreativnega pisanja in 
fotografije. Učenci in mentorica so si zadali poseben izziv. Na 
obnovljeni šoli je namreč v vseh učilnicah urejeno ozvočenje, zato 
so ob koncu koledarskega leta pripravili radijsko oddajo, ki je za 
nas nekaj novega. Ne le besede, tudi tehnika nam je blizu. Naše 
učenke tretjega triletja na povabilo STPŠ rade zasedejo njihove 
učilnice ter se preizkusijo v oblikovanju in tiskanju prstana, 
obeska ali uhana v 3D-tehniki tiskanja umetnih mas, nista jim 
tuja niti računalništvo in elektrotehnika. Zavedajo se pomena 
tehničnih znanj v današnjem času in z odzivom dokazujejo, da 
tehnika ni le za fante. Tehnika in znanja s področja podjetništva 
sta dobra kombinacija za radovedne, ustvarjalne in idej polne 
najstnike, zato bomo v naslednjih mesecih v sodelovanju z GESŠ 
na šoli izvajali podjetniški krožek. Verjamemo, da bomo na 
sklepni prireditvi marsikaj pokazali.
  S svojim delom dokazujemo, da se na obnovljeni šoli odlično 
počutimo, smo zadovoljni, nasmejani, ustvarjalni in se radi 
povezujemo z vsemi, ki si želijo sodelovanja z nami.

Klementina Šuligoj, ravnateljica                                                    

S prvo radijsko oddajo na šolskem radiu je bil led 
prebit, doživeli smo prvo »medijsko« izkušnjo in 
verjamemo, da bomo na šoli dobro izkoristili 
tehnologijo in navdušili učence za pripravljanje 
različnih radijskih vsebin, ki nam bodo popestrile 
šolske dopoldneve. 

Kulturna prireditev je bila vrhunec decembrskega 
dogajanja: učenci so žareli v lepih oblekah in 
njihove oči so se svetile v veselem pričakovanju. 
Želeli so ugajati. Tokrat ne le učiteljem, ampak 
zlasti sorodnikom. 
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Projekt Popestrimo šolo na 
OŠ Tončke Čeč
  V novembru se je OŠ Tončke Čeč prijavila na javni razpis za 
dodelitev sredstev za izvajanje programov Popestrimo šolo 
2014/2015, ki ga je objavil Javni sklad Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije. Namen javnega razpisa je zagotoviti 
čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 
osnovni šoli na individualne potrebe učencev ter hkrati okrepiti 
sposobnost hitrega odzivanja šole na spremembe v lokalnem 
okolju. Razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in 
oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki 
prispevajo k razvoju ključnih kompetenc: sporazumevanje v 
maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična 
kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 
digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske 
kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest 
in izražanje, skladno s Priporočilom Evropskega parlamenta in 
sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje. Naš projekt Da se glave prevetrijo, 
pripravljen po omenjenih smernicah, je bil sprejet. Izvajali ga 
bomo od januarja do avgusta 2015 na OŠ Tončke Čeč in na 
partnerski OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Aktivnosti v okviru 
projekta bodo objavljene tudi na naši spletni strani in bodo za 
učence brezplačne.

Katarina Pajer Povh, ravnateljica                                                

Novičke iz Društva invalidov Trbovlje
  Pripravili smo načrt dela za tekoče leto 2015 z upanjem, da bo 
vsak član društva našel nekaj zase. Pevski zbor, ki deluje pod 
imenom Knapovsko sonce, je v preteklem letu upihnil 5. svečko 
delovanja, srečujejo pa se na tedenskih vajah ob četrtkih od 17. do 
19. ure. Medse še vedno vabimo pevce, še posebej moške. Tudi 
člane in članice, željne ustvarjanja v sekciji ročnih del, prijazno 
vabimo, naj se pridružijo na delavnicah, ki potekajo vsak torek od 
17. do 19. ure. Sredini popoldnevi so namenjeni igranju pikada v 
društvenih prostorih. 7. februarja organiziramo prvi kopalni dan 
v Termah Ptuj z ogledom dvorca Štatenberg. 

Stanka Kink                                           

Dobrodelnost Gimnazije in ekonomske 
srednje šole Trbovlje
  December je čas obdarovanja, veselja, dobrih želja, človeške 
topline in lepih besed. Je čas, ko želimo na obraze najbližjih 
pričarati nasmeh. Pa ne samo najbližjih, ampak na obraz vsakega 
človeka. Dandanes je težko najti razlog za nasmeh, a se je vredno 
potruditi. Tega se zavedamo tudi dijaki in profesorji Gimnazije in 
ekonomske srednje šole Trbovlje, ki smo že sedmo leto zapored 
nasmeh na obraz, najprej z Miklavževim sejmom, pričarali že 
mnogim. Da smo dosegli nemogoče, pa ne priča le znesek 
(4.618,19 evrov), ampak tudi mnenja udeležencev naše že sedme 
pravljice.  Vsako leto jih privabi čarobno in praznično vzdušje, 
lepe in bogate stojnice različnih zasavskih društev (Turistično 
društvo Trbovlje, Društvo prijateljev mladine Trbovlje, Mladinski 
center Trbovlje, Klub B, Lions Trbovlje, Leo Klub, Šent enota 
Trbovlje, Zveza socialnih društev in zavodov Zasavja, Dom 
upokojencev Franca Salamona Trbovlje, Dom starejših Hrastnik, 
Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake, Kulturno-
prosvetno društvo Tončke Čeč Klek Trbovlje in Lista za naše 
Trbovlje), praznični piškoti, praženi mandlji, stojnica profesoric 
matematike, srečanje s starimi znanci, srečelov in kulturni 
program. Slabega mnenja o sejmu ni, je le želja, da bi nam vzdušje 
popestril sneg.  Malce pred božičem pa smo razveselili še otroke iz 
socialno šibkih družin vseh treh zasavskih občin. Dokazali smo, 
da v Zasavju, kljub ugašanju rudarske tradicije, še vedno 
poganjajo iz knapovskih korenin solidarnost in sočutje. Še vedno 
je prostor za sočloveka. Skupaj smo dokazali, da Zasavje zmore. 
Trboveljčani, Zagorjani, Hrastničani, Kumljanci,  Izlačani, 
Kisovčani, Radečani … Ne poznamo ovir, barv, drugačnosti, 
naših, vaših … Nam je nemogoče – mogoče. Kako? Preprosto. 
Brez velikih besed. Z majhnimi dejanji. Le stopimo skupaj in 
pomagamo. Prižigamo upanje – v srcu in očeh. Za ljudi. 

GobecNews                                                      

Letos se je Šolska dijaška skupnost GESŠ Trbovlje 
povezala z Gibanjem za dostojno delo in socialno 
družbo Zasavje v akciji Lučke v male učke ter nato v 
šolski telovadnici, po krajšem družabnem programu 
in tradicionalnem obisku Dedka Mraza, razdelila 
140 daril. 
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Medvednica
  Z današnjim pogledom v trboveljsko zgodovino in lokalno 
poimenovanje bomo skušali priklicati sneg, da bomo tako oživili 
in užili dobre strani pobočja, Medvednica imenovanega. 
Medvednica se namreč imenujeta smučarska proga in njej 
pripadajoča vlečnica, ki se nahajata na nadmorski višini 1.132 
metrov pod vrhom Javorja nad Trbovljami. Smučišče je zgradilo 
Smučarsko društvo Trbovlje ob pomoči lokalnih podjetij in 
prostovoljcev – kot zapiše Cveto Majdič, so kočo in vlečnico 
uradno odprli 17. 12. 1977. 
  Tine Lenarčič razloži, da ime Medvednica izhaja iz imena 
jame oz. kotanje pod vrhom oz. na severni strani Javorja, kamor so 
kmetje nekoč iz okolice Trbovelj in Savinjske doline dovažali 
mrhovino. Z mrhovino so si radi postregli volkovi in druge divje 
živali, največkrat pa medvedje. In tako se je poimenovanje kotanje 
Medvednica razširilo na celotno pobočje, kjer je kotanja ležala, in 
se ohranilo do danes. Lenarčič še zapiše, da na vrhu Medvednice 
še danes stoji hruška, ki so jo prav tako radi obiskovali in se z 
njenimi sadeži sladkali medvedi. 

  A preden je hrup strojev, ki človeku sicer lajšajo življenje, s 
travnatih in gozdnih površin lokalnega hribovja pregnal večino 
živega, kar leze po štirih nogah, se je po severnem pobočju Javorja 
klatila medvedka, o kateri je med ljudmi krožila prav posebna 
zgodba. 
  Le-ta se začne nekega zimskega jutra, ko so prvi sončni žarki 
pobožali skupino ljudi, odpravljajočo se od maše na Vrheh nad 
Trbovljami. V tej gruči mladih ljudi sta dva še posebej izstopala – prvi 
je bil visokorasli mladenič sredi dvajsetih let, sloke postave, svetlih oči 
in temnih kuštravih las, Jug mu je bilo ime in njegovo oko je nenehno 
lovilo poglede druge osebe – mladenke, nasmejane, rdečelične, vitke 
in sploh mične, ki je svoje oči skrivala za zaveso dolgih svetlih las, 
Severa so jo klicali. Da sta si mlada všeč, ni bila skrivnost, a tudi 
najprimerneje ni bilo – on je namreč izhajal iz družine bogatih 
kmetov, ki so si lastili večino zemlje po Sveti Planini in na Vrheh. 
Dekle je bilo iz doline – hči knapa in matere, ki je v skrbi za nešteto 
otroških ust že zdavnaj omagala in odšla s tega sveta. A saj veste, kako 
je z ljubeznijo. Ne meni se za socialne razlike in podobne traparije – 
pikne tamkaj, koder meni, da je prav. Je pa bilo v tej gruči še eno dekle 
– črnolaso, prav tako nasmejano, drobno in kar malo skrivnostno, 
Mina so jo klicali. Hči kmeta, soseda Jugovega očeta, ki  je z Jugom 
gor rasla. Tudi ona je že od prvih dekliških let metala poglede za 
postavnim mladcem in kar hudo jo je jezilo, ko se oni zanjo ni prav 
nič menil, čeprav sta se njuna očeta že menila o skorajšnji poroki in 
posledični moči posestev. Neuslišana ljubezen boli, zavrnjeno srce 
peče in če je zraven še nečimrnost, se nikoli ne konča dobro. 

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

  Tako je Mina razmišljala in pletla v svoji zaljubljeni glavi ter 
neke noči tudi napletla rešitev – vzela je pot pod noge in se v zavetju 
teme odpravila na drug trboveljski hrib. Spustila se je na Klek, kjer je 
po pripovedovanju domačink živela starka, ki je znala pozdraviti 
vsako bolezen in je coprala napoje, ki so uresničili vsako željo, tudi 
srčno. Hodilo je tako dekle in razmišljalo, kaj bo prosilo, ne pa tudi, 
kaj bo za dobljeno dalo. Res jo je starka sprejela, prisluhnila njenim 
srčnim težavam in ji v roke potisnila stekleničko z zagotovilom, da bo 
srce lepega Juga, ko bo popila vsebino steklenice, bilo samo zanjo. Je pa 
starka v zameno hotela, da ji Mina pove, katere živali se najbolj boji. 
In Mina ji je rade volje izdala – v veselju, da je plačilo tako lahko in 
cena tako nepomembna – da jo v sanjah od nekdaj preganjajo 
medvedi, ki ji niso prav nič ljubi. Ženskino svarilo, da napoj morda 
ne bo deloval, saj proti čisti, iskreni in nedolžni ljubezni nima moči, 
je Mina na pol preslišala, se lahkih nog in prešernega srca vrnila 
domov in že po poti popila vsebino stekleničke. 
Čakala je nekaj dni in se v nedeljo spet odpravila na Vrhe k maši – 
lovila je Jugove poglede, a ta je imel oči še vedno samo za lepo Severo. 
Jezna in razočarana je Mina zapuščala tega dne Vrhe in tako še nekaj 
nedelj, a bolje ni bilo. Je pa dekle opazilo, da se njeno telo z vsakim 
naklonjenim pogledom Juga Severi spreminja – roke in noge so se ji 
krepile, lasje gostili, nohti daljšali in trdeli pa tudi prav neprijetno 
poraščena je postajala. Njen glas je bil vedno globlji in včasih je 
namesto besed iz njenega grla donelo živalsko renčanje. Njena 
spremenjena zunanjost je kmalu postala tako očitna in ljudem tako 
neprijazna, da je Mina ostajala v hiši, vsakršne družbe pa se je 
trdovratno ogibala. Sosede so ji na uho nosile novice, tudi tisto o 
bližajoči se poroki Juga in Severe – njegov oče se je vendarle sprijaznil 
s Severinim poreklom in podlegel njeni prijaznosti ter privolil v 
poroko. Njuna čista ljubezen, predanost drug drugemu in splošna 
pridnost sta godila tudi celotni skupnosti, ki je nestrpno pričakovala 
bitje poročnih zvonov. 
  Na dan poroke je bila Minina preobrazba končana – njena 
sebična naklonjenost ni mogla kljubovati iskreni predanosti dveh, ki 
sta se resnično ljubila – napoj kleške coprnice je pokazal zobe in v 
Mino zlomljenega srca je iz ogledala zrla temna kožuhasta 
medvedka. Nemoč, bes in strah so jo pognali iz hiše v naravo, v hribe, 
na travnata pobočja in v brezglavem begu je tekla mimo cerkve na 
Vrheh, kjer so mladoporočenca navdušeno pozdravljali svatje. Vsi so 
opazili temno kosmatinko, ki je ob pogledu na ljudi presunljivo 
zatulila in v povsem človeški bolečini zbežala v senco gozda. Ljudje so 
medvedko srečevali še dneve, tedne in mesece po poroki – ves čas se je 
zadrževala v bližini cerkve na Vrheh, jokala s človeškimi kriki in 
nikdar ni iskala ne človeške ne živalske družbe.
  Pobočju, na katerega vrhu raste stara hruška in kjer se v njenih 
krošnjah stikata sever in jug in kjer so ljudje njene sledi največkrat 
opazili, so dali ime Medvednica. Zgodbo o medvedki sta seveda 
poznala tudi Severa in Jug, ki sta jo prenesla na svoje otroke, le-ti na 
svoje in tako dalje, dokler je nisem za vas zapisala jaz.

Vir:
  Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in počez, Tiskarna 
Tori, Trbovlje.
  Majdič, Cveto (1999): Zgodovina smučanja v Trbovljah, 
Smučarsko društvo Trbovlje, Trbovlje.

Katra Hribar Frol
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Razmišljanja o kulturi danes
  Spet se približuje čas v letu, ko imamo vsi polna usta kulture in 
vsega, kar je povezano z njo. Večinoma so to samo floskule in 
leporečje. Brez temeljnega razmisleka kakšno, ne samo 
semantično vrednost ta beseda nosi. Kultura je namreč način 
življenja. Je vse tisto, kar nosimo v sebi kot dediščino preteklih 
rodov, je naša beseda, je naš način razmišljanja in razumevanja 
sveta okrog nas. Je nešteto drobnih stvari, od tega, kako držimo 
žlico, kako si zavežemo čevlje, kako se oblačimo, kakšna je fasada 
naše hiše, kako smo si uredili državo. Brez zavedanja o vsem tem 
sta posameznik in družba, ki jo soustvarja, obsojena na pozabo in 
propad. Polna usta Prešerna in trkanja po prsih, češ, kako 
kulturen narod smo, se v pravi podobi razgali, ravno zdaj, v časih 
»krize«. To je čas sebičnosti, v katerem vladata egoizem in pohlep. 
Vsak sam zase, vsi proti vsem. Elite so nas pripeljale na rob ne 
samo materialne, ampak tudi duhovne katastrofe. Ljudje pa 
molčijo, se upogibajo in krivijo pod bremeni vsakodnevnega boja 
za obstanek. Ob vsem tem pozabljamo, da nas v kolikor toliko 
znosno prihodnost lahko peljejo samo občutki za solidarnost in 
empatijo, skupni napor in sodelovanje, upoštevanje drugih in 
drugačnosti, skrb za nemočne in tiste, ki ne zmorejo, skratka za 
vse tisto, kar nas dela ljudi. In vse to je KULTURA.

mag. Zoran Poznič, direktor Zavoda za kulturo Delavski 
dom Trbovlje                                        

Foto: Robert Ahlin

Nagrada Tončke Čeč za leto 2015

  Vinko Kovačič je z delom v kulturi začel v gledališču DPD 
Svoboda Center Trbovlje in uspešno prispeval k prvemu mestu 
gledališča na festivalu amaterskih gledališč Jugoslavije, saj je kot 
gledališki elektrikar ustvaril tehnično zelo dovršeno gledališko 
predstavo. V letu 1972 je prevzel funkcijo predsednika zveze 
kulturnih organizacij Trbovlje oziroma današnjo Zvezo kulturnih 
društev, ki jo še vedno uspešno opravlja. S svojo organizacijsko 
sposobnostjo je razvil dober odnos med društvi, Zvezo kulturnih 
organizacij in takratno Kulturno skupnostjo v občini. Kot 
dolgoletni predsednik Zveze kulturnih organizacij in zdaj Zveze 
kulturnih društev Trbovlje še danes podpira vključevanje mladih 
v društva ali skupine. Tako mu je uspelo vključiti zbore iz vrtcev in 
osnovnih šol na revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, ki 
jih vsako leto organizira Zveza kulturnih društev Trbovlje, na 
revijo odrskih pevskih zborov pa tudi vokalne skupine. Na 
njegovo pobudo je bila Zveza kulturnih društev ustanoviteljica 
folklorne skupine, ki je pozneje postala samostojno društvo in 
organizator gledališkega abonmaja, ki ga je prevzel Delavski dom 
Trbovlje. Posebno poglavje je lutkovni abonma za vrtce in 
osnovne šole, ki ga zveza organizira že 23. sezono. Vinko Kovačič 
je še vedno predan delu v kulturi, pri tem velja omeniti, da zna to 
svojo pripadnost povezovati s preostalimi institucijami v občini in 
izven nje. Ves čas si prizadeva, da bi bilo vrednotenje ljubiteljske 
kulturne dejavnosti ena temeljnih nalog politike občinskih 
organov. Zavzema se za povezovanje društev v celoto, ki ima 
namen ustvarjati kulturno dejavnost, zato je njegov cilj tudi 
povezovanje med zasavskimi društvi in zvezami kulturnih 
društev. Poleg priznanj in nagrad, ki jih je v svojem dolgoletnem 
delovanju prejel, mu je Zveza kulturnih društev Slovenije ob 120-
letnici Zborovskega petja v Trbovljah in njegovem življenjskem 
jubileju, 80-letnici, podelila zlato medaljo zveze kulturnih 
društev Slovenije s priznanjem za življenje z društveno kulturo. 

            

Komisija za občinska priznanja pri Občinskem svetu 
Občine Trbovlje je na osnovi javnega razpisa za 
podelitev nagrade Tončke Čeč za leto 2015 določila 
predlog za podelitev nagrade Tončke Čeč za leto 
2015, občinski svet pa je za večletno nadpovprečno 
uspešno delo ter uveljavitev na kulturnem in 
umetniškem področju v občini podelil nagrado 
Tončke Čeč Vinku Kovačiču. 
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Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje v letu 
2014
  Zavedanje, kako pomembna in kako dobrodošla je knjižnična 
dejavnost za lokalno skupnost, za Trboveljčanke in Trboveljčane, 
je vse večje. Kljub zmanjšanju prejetih finančnih sredstev za naše 
delovanje in predvsem za nakup knjižničnega gradiva smo se 
trudili ohraniti kakovost knjižnične zbirke in dogodkov. 
Knjižnica je in mora biti moderno, dostopno in varno središče za 
vse svoje uporabnike ter različne interesne skupine. Deluje 
spodbujevalno in povezovalno na vseh ravneh medsebojnih 
odnosov, bodisi s sorodnimi ustanovami, javnostjo, lokalnim 
prebivalstvom, uporabniki, in skrbi za dostopnost gradiva ter 
informacij v analogni in digitalni obliki. Pri našem delu nas vodita 
strokovnost in približevanje ljudem, uporabnikom. 

  Upamo, da bo leto 2015 prineslo še večjo prepoznavnost 
knjižnice, mi pa se bomo potrudili, da ohranimo vaše zaupanje v 
naše delovanje. Obiščete nas lahko na dveh lokacijah, na Ulici 1. 
junija 19, kjer se nahajajo oddelek za odrasle, čitalnica, ki postane 
ob dogodkih predavalnica, e-knjižnica in mladinski oddelek, ter v 
naši enoti v Domu Svobode, kjer se knjižnica nahaja v prvem 
nadstropju in je izjemnega pomena za vse prebivalce zgornjega 
dela Trbovelj ter šolarje, ki obiskujejo šole v njeni bližini. Hvala, 
ker ste bili v letu 2014 naši člani oziroma obiskovalci. Vabljeni v 
knjižnico tudi v letošnjem letu.

Simona Solina, direktorica                                   

Na  zadnji dan lanskega leta smo imeli v knjižnici 
72.202 enoti knjižničnega gradiva in 4.141 aktivnih 
članov. V knjižnico se je vpisalo 460 novih članov, 
knjižnično zbirko pa smo obogatili z več kot 2000 
enotami knjižničnega gradiva. Obiskali ste nas 
71.86-krat in si izposodili 129.432 enot gradiva 
različnih oblik. Največkrat ste v knjižnico prišli z 
namenom izposoje, podaljšanja in vračila gradiva, 
in sicer 55.823-krat. Na 249 prireditvah pa se je 
med letom zvrstilo 4.225 obiskovalcev. Prek 
medknjižnične izposoje ste si gradivo iz drugih 
knjižnic izposodili 90-krat, mi pa smo drugim 
knjižnicam posodili 15 enot gradiva. Organizirali 
smo 121 vodenih bibliopedagoških dogodkov, ki jih 
je obiskalo 1016 otrok in mladostnikov ter starejših, 
ki pa so se učili predvsem uporabljati računalnik.

Štilčki so v jubilejni sezoni postali polnoletni
  Letošnja premiera zdaj že tradicionalne prireditve 
Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje je bila v petek, 23. 1. 
2015.  Štilčki so polnoletni in vsi, ki smo z njimi od samega 
začetka – kot igralci ali gledalci –, moramo za priklic prvih točk iz 
»davnega« leta 1998 že precej globoko pobrskati po spominu. 
Ustvarjalci prvih Štilčkov niso mogli predvideti, da bo njihova 
ideja z leti prerastla v eno izmed najbolj obiskanih prireditev v 
Trbovljah. Da gre zares, se je sicer pokazalo že čez nekaj let, ko je 
postala dvorana Doma Svobode premajhna za vse, ki bi si radi 
ogledali »trboveljske oskarje«. Takrat smo sprejeli odločitev, da jih 
bomo ponovili. Dvorana je bila tudi v drugo precej zasedena in 
danes se nekateri naši gledalci raje odločijo za ogled ponovitve, saj 
menijo, da je boljša kot premiera. Gledališčniki med njima seveda 
ne delamo razlik, se nam pa po premieri odvali kakšen kamenček 
od srca in smo mogoče zato med ponovitvijo bolj sproščeni. 
Septembra, ob začetku nove gledališke sezone, pa se pravo delo 
šele začne. Ponovna selekcija točk, rdeča nit, ki bo točke povezala 
v homogeno celoto, izbira igralcev, režiserja in drugih sodelujočih 
so obvezni koraki na poti do premiere v januarju. Štilčki so edina 
predstava našega gledališča, pri kateri sodelujejo vse skupine, ki 
delujejo v gledališču, zato se trudimo, da program oblikujemo 
tako, da se lahko predstavi vsak član, ki si sodelovanja na Štilčkih 
želi in mu prosti čas to omogoča. 

  Se vidimo v Domu Svobode!
Borut Strnad                                

Upamo, da ste si letošnje Štilčke ogledali in da so 
vam bili všeč. V jubilejni sezoni, ko praznujemo 50-
letnico gledališča, si boste lahko ogledali še druge 
predstave in prireditve, ki jih prireja naše 
gledališče. Že zdaj vas vabimo na slavnostno 
akademijo ob 50-letnici, ki bo v petek, 20. 3. 2015.  

Ideje za Štilčke začnejo nastajati pravzaprav že 
prvi dan po odigrani premieri. Najprej le v glavah 
gledališčnikov, bolj oprijemljive obrise pa začnejo 
dobivati na morju, kamor se odpravimo vsako 
poletje. Tam vsak dan pripravimo tematski večer, 
na katerem vsaka skupina ustvari svojo točko. 
Najuspešnejše skeče uvrstimo na seznam 
morebitnih točk, ki bi jih lahko odigrali na Štilčkih.

Obvestilo  
  Predsednica ZB Trbovlje Marija Govejšek se je na 
vodstvo občine obrnila s predlogom, da bi letošnji 
praznik 27. aprila namesto s proslavo obeležili s 
slavnostnim sprejemom borcev NOB pri županji v 
sejni dvorani občine. Predlog o tej spremembi je 
prišel s strani Združenja borcev za vrednote NOB 
predvsem zato, ker bi bile v desetih dneh kar tri 
proslave (DDT, Kum, mestni park). Občina Trbovlje 
je željam prisluhnila, saj je obeležitev tega 
praznika v domeni zveze borcev. Vodstvo občine je 
soglašalo s predlogom in bo v ta namen priredilo 
sprejem na občini.

Foto: Lovro Rozina
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GIRLS ROCK – Večer zabavne glasbe 40-ih 
in 50-ih let dvajsetega stoletja
  Ženski pevski zbor KD MPZ Trbovlje vsako leto pripravlja 
tematske koncerte. Začele smo s slovenskimi ljudskimi pesmimi 
in kolednicami, predstavile božične pesmi evropskih narodov, 
izvedle večer renesančnih skladb, eden najbolj uspelih pa je bil 
koncert ob dvajseti obletnici delovanja, ki je bil zabavno obarvan 
in smo ga popestrile s scenskim nastopom. Želja zborovodkinje, 
da bi zazvenele skladbe zabavne glasbe ženskih vokalnih zasedb 
štiridesetih in petdesetih let dvajsetega stoletja, je tlela že več let. 
Največji izziv je predstavljala interpretacija. Najmanj težav so 
nam povzročale melodije, ki so spevne in gredo hitro v uho. 
Druga zgodba je spet z ritmom, ki je poln sinkop in je zahteven za 
našo lirično slovensko dušo. 

ŽPZ KD MPZ Trbovlje                                       

Projekt, ki ga bomo izvedli 28. marca, je zorel več 
kot dve leti. Od zamisli in nabave notnega 
materiala, kostumov, usklajevanja s sodelujočimi 
instrumentalisti do same organizacije. Vsi ljubitelji 
dobre vokalne zabavne glasbe – rezervirajte si torej 
soboto, 28. marca zvečer, in potujte z nami v 
štirideseta in petdeseta leta dvajsetega stoletja.

ZASAVSKI ŠTIH – zbirka zasavskih pesmi
  Zasavski štih je nova knjižna uspešnica, ki združuje pesmi 
zasavskih pesnikov različnih generacij. Gre za razgibano pesniško 
zbirko, kjer se skozi pesmi predstavljajo pogledi na čas in prostor, 
v katerem se nahajamo. O Zasavju, družbi pa tudi o ljubezni in 
prijateljstvu so stihe kovali od najmlajših pa do najstarejših 
Zasavčanov. Cena knjige ZASAVSKI ŠTIH je 5 evrov in bo 
premierno na voljo na Večeru Zasavske poezije, ki bo 5. 2. 2014 v 
MCT. 

       

Letos so pred godbenicami in godbeniki veliki izzivi, 
kot je npr. državno tekmovanje v najvišji koncertni 
kategoriji, pot jih bo predvidoma vodila na 
gostovanje v Srbijo, dogovorjenih pa imajo že tudi 
nekaj koncertov po Sloveniji. Trboveljska godba res 
šteje že dobrih 111 let, a se ji to na odru ne pozna, 
saj je sestava orkestra iz leta v leto mlajša, kar daje 
upanje, da se bo v Trbovljah še dolgo dobro igralo.

Naj igra naša muzika

                      

  Že tradicionalno je Delavska godba Trbovlje konec decembra 
spet pripravila imeniten koncert, s katerim je Trboveljčankam in 
Trboveljčanom polepšala praznične dni, obenem pa je občina s 
tem koncertom proslavila dan samostojnosti in enotnosti. O tem 
za Slovence tako pomembnem dnevu je spregovorila županja 
Jasna Gabrič. Godbenice in godbeniki so pod mojstrskim 
vodstvom dirigenta Jožeta Kotarja zaigrali dela različnih žanrov – 
od povsem klasičnih del (Samson in Dalila skladatelja Camila 
Saint Saensa) do del rodbine Strauss, ki na novoletnem koncertu 
ne smejo manjkati. Spomnili so se 85-letnice rojstva Slavka 
Avsenika, obiskovalci pa so uživali tudi v venčku uspešnic Philla 

Poslušalci so si bili enotni, da je novoletni koncert 
presegel njihova pričakovanja in že nestrpno 
pričakujejo nove koncerte trboveljskih godbenic in 
godbenikov.

Collinsa, v katerem se je godba predstavila kot odlični pevski zbor. 
Da je bilo presenečenje popolno, je poskrbelo deset godbenikov 
(med njimi je bil tudi dirigent), ki so se predstavili kot »oktet na 
dva podlage« in so ob spremljavi instrumentalnega tria odlično 
zapeli Slakovo V dolini tihi. 

Gregor Špajzer                        

(V primeru slabega vremena – dežja se sprevod odpove in 
pustno rajanje poteka v avli DDT od 15. ure naprej.) 

Sprevod pustnih mask

Nedelja, 15. februar, ob 15. uri

 
DPM Trbovlje in Občina Trbovlje vabita na sprevod 
pustnih mask in pustno rajanje na igrišče Partizan. 
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Svetovni dan lutk bomo praznovali tudi v 
Trbovljah

  KD lutkovna skupina Lučka in Delavski dom Trbovlje bosta 
pripravila Lutkovni vrtiljak, v katerem si bodo predšolski in šolski 
otroci do tretjega razreda ogledali kar štiri lutkovne predstave: ob 
9. in 10. uri Zvezdico Zaspanko, popoldan ob 16.30 novo 
lutkovno igro Kam se je skrila pomlad, ob 17.30  pa Deževnika 
Maksija. Ob vsaki predstavi bomo prebrali tudi slovensko 
poslanico častnega člana mednarodne zveze lutkarjev UNIMA. 
Vse predstave, ki  se bodo odvijale v gledališki dvorani in v 
lutkovni sobi Delavskega doma, bodo brezplačne. Že lansko leto 
smo praznovanje svetovnega dneva lutk končali z  lutkovno 
predstavo otrok, ki so obiskovali lutkovno ustvarjalnico. Na 
predstavo so otroci povabili starše, babice, dedke in prijatelje. 
Ustvarjalnica je potekala od meseca novembra. Otroci so 
spoznavali in ustvarjali  različne lutke, se z njimi igrali in spoznali, 
kako lutko oživeti. Zavedamo se, da je lutka  sredstvo, s katerim 
otrok izraža svoje občutke, zadovoljstvo in veselje, žalost in strah, 
pa tudi prijaznost in pogum. V prvi delavnici so otroci uživali in 
domiselno sodelovali pri nastajanju preproste lutkovne predstave. 
Veseli nas, ker imajo mnogi od njih želje in sposobnosti, da 
nadaljujejo z lutkovno dejavnostjo, zato bomo ustvarjalnico 
pripravile tudi letos.

Breda Piškur                           

Tudi v Trbovljah bomo v mesecu marcu že četrtič 
obeležili svetovni dan lutk. V tednu od 16. do 20. 
marca se bodo po vrtcih odvijale različne lutkovne 
aktivnosti, zaključek praznovanja pa bo v petek, 
20. 3. 2015 . 

»Svetovni dan lutk je priložnost, da lutko pokličemo 
na pomoč v vsakodnevnem življenju kot izrazno 
sredstvo, ki odpravlja blokade in ki vsakomur, prav 
vsakomur brez ekskluzivnosti, lahko nudi radost 
umetniškega izražanja.« (iz slovenske poslanice 
predsednika UNIMA Roberta Walta)

Konec koledarskega leta in skok v novo leto s 
tekmovanji, sprejemnimi preizkusi na 
srednji stopnji glasbenega izobraževanja in 
vrsta nastopov

  Novo leto se je v Glasbeni šoli Trbovlje začelo s pripravami na 
razna tekmovanja in pripravami učencev na sprejemne preizkuse 
na srednjih šolah glasbenih smeri. Tjaša Forte – flavta in Matej 
Lebič – klarinet sta se odločila nadaljevati glasbeno izobraževanje, 
kar terja še dodatno delo, napore in odrekanja. Prav tako pa velja 
to za letošnje tekmovalce: Simona Češarek in Adelisa Lemezović – 
violina ter Jaka Ivan Bebar – violončelo se bodo udeležili najprej 
regijskega tekmovanja okolice Ljubljane in Zasavja, David 
Kuharič – diatonična harmonika nas bo zastopal na 
mednarodnem Avsenikovem tekmovanju, Špela Kukenberg – 
pozavna pa na mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v 
Beogradu. Nekaj želez v ognju je še pri kitaristih za mednarodno 
tekmovanje kitaristov Krško 2015 in pa na plesnem oddelku na 
predizborih plesnih revij, ki popeljejo najboljše na tekmovanje 
Opus 1. Pustimo se presenetiti, predvsem pa držimo pesti. 
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.gs-trbovlje.org.

Katja Mikula                     

Koledarsko leto se je s prazničnim božično-
novoletnim koncertom Glasbene šole Trbovlje, ki je 
trikrat napolnil dvorano Delavskega doma Trbovlje, 
izteklo. Dve matineji in večerni koncert pomenijo 
za šolo, ki na odru predstavi skoraj vse učence 
(ples, orkestri, komorne skupine), velik zalogaj, ki 
sta ga organizatorki Barbara Černe in Tanja Božiček 
Simnovčič režijsko in dramaturško oblikovali v 
čudovit glasbeno-plesno-dramski večer. Slednjega 
so pomagali izpeljati člani Mladinskega gledališča 
Svoboda, na čelu z njihovim mentorjem Davidom 
Lindičem. Foto: Robert Ahlin
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Srečno!
  Stopa navkreber. Diha hitro, globoko, uživaje vsak vdih in 
izdih. Nasmeh na ustih in misel, da vsaka vaja iz dihanja pride 
prav. Strmi predse, le občasno ji pogled uide proti hribu pred sabo 
ali se spusti po dolini za njenim hrbtom. Narava okrog nje se 
prebuja – jablane delajo prve cvetove, nežni zeleni listi dihajo z 
vetrom, ki jih lahno ovija v pomladno melodijo. Dolgi lasje jo 
žgečkajo po obrazu in golih rokah. Okrog nje domačna lepota, v 
njeni glavi nešteto misli. 

  Ko je nazadnje stopala po tej stezi, leta nazaj, so bile njene 
misli povsem drugačne. Kako hitro minejo leta. Najstniško 
razposajenost je prekrila koprena izkušenj. Spoznanja, nova 
vedenja in obilo čustev so se prelila čez neizkušenost in krhkost. 
Lepoto njene doline, varnega kraja njenega otroštva, se pretresle 
spremembe – naravne, gospodarske, socialne, čustvene. Predrzno 
in pregloboko je v nedotaknjena zelena pobočja posegel človek – 
pohlepnež je v želji po bogatenju okrnil naravno lepoto, škodil 
materi Zemlji. A ona ne pozabi in slej kot prej vrne, se maščuje, 
pokaže svojo moč, ponos. Tudi v tej dolini so ljudje občutili strah 
pred njeno jezo in skorajda preživo izkusili njen bes. A bes 
naravnih sil ni zlomil klenih rudarjev in njihovih družin, k tlom 
jih je potisnil sočlovek. Nekdanjega knapovskega optimizma ni 
več, ostal je le ponos njenih ljudi. Zgodbe generacij, ki so v tej 
dolini črno zlato kopale z lastnimi rokami in vse naslednje rodove 
vzredile na od dela uničenih rokah, so se prepletle z optimizmom 
mladih, ki so svojo srečo iskali izven meja knapovske doline. 
Iskali, našli pa ne. In so se vrnili v znani objem kraja, ki veliko da, 
še več vzame. Tudi ona je odšla. Kot mnogi drugi. Na študij v 
Ljubljano. Laibach. Tako domače. A je vedela, da se bo vrnila 
takoj, ko bo mogoče – polna novega znanja, ki ga lahko položi v ta 
ljubi kraj, ki ga lahko nudi tem dragim ljudem. In zdaj je tu. Na 
poti proti vrhu, k rovu, jami, kjer je pred leti prižgala prvo 
cigareto, spila prve požirke kislega cenenega vina, se lepotičila s 
prijateljicami ob žepnih ogledalcih in v soju vžigalnika, dobila 
prvi poljub in delila prve želje o tem, kaj naj bi ji življenje prineslo, 
kjer je prvič lovila v objektiv podobe svoje doline in na papir 
prelila prva občutja o rojstnem kraju in tamkajšnjih ljudeh. Srečni 
spomini so to. Spreleti jo tiha želja: naj ne minejo, naj se vlečejo in 
prenesejo optimizem v danes. 

  Dospe do vrha, rov je tik pred njo, vhod vanj zaprt z žičnato 
ograjo. Prav kot pred leti. V ograji luknja, ravno prav velika, da se 
prerineš skoznjo. Še vedno. Vstopi. Diha tiho in vleče na ušesa 
jamske zvoke. Temo razsvetli z lučjo ekrana mobitela. Iz rova veje 
vonj vseh, ki so v njem nekoč delali, živeli, sanjali, trpeli, umirali. 
Nosi tisoče davno porojenih, a nikdar izživetih sanj in upov, misli, 
idej, hotenj ter ščepec skrivnosti. Za hip se ji zazdi, da sliši korake, 
drobne, tihe, previdne, a ko spusti pogled, vidi samo temo. Iz 
torbe vleče fotoaparat, trenutki minevajo ob sestavljanju in 
nameščanju objektiva. 

  Drobni, previdni koraki se približajo. Premik za premikom. 
Hop in skok na strop. Malo bitje neznanko najprej dodobra 
ovoha, jo obkroži, si jo natančno ogleda. Vsa čutila malega 

jamskega škrata (med knapi Perkamendeljc imenovanega) so 
izostrena. Dekletov vonj mu je znan, videz všečen, bitje njenega 
srca toplo, nežno in tako domače. Ko je pred leti prvič stopila v 
njegov rov, je dišala povsem enako – po upanju, željah, veselju in 
prihodnosti. Pobrska po njenih žepih. Včasih je imela v njih male 
zaklade: bombone, žvečilke in močne cigarete. Danes so žepi 
prazni. Perkmandeljc se razočarano umakne, žalostno si popravi 
zeleno kapico in ne bodi len že brska po torbi s fotografskim 
materialom, ki dekletu visi čez ramo. Tukaj ima škrateljc več sreče: 
v žepe svoje zelene suknjice natlači po meti dišeče žvečilne gumije 
in na pol pomečkano, komaj še celo in uporabno tanko cigareto. 
Veselo skoči na tla in pred mladenko pohiti po opuščenem 
rudniškem rovu. Občuti njeno razpoloženje: veselje, da je 
vendarle prišla, in zaznavo, da se je odločila prav. Dekle se ustavi, 
Perkmandeljc tudi. Hip zatem po jami zadoni tleskanje 
fotografskega sprožilca, šibka luč osvetli prazne stene rova, groba 
jamska tla in klavstrofobično nizke strope. Jamski škrat se 
nasmehne – vendarle bo odnesla te podobe zanamcem. Vedel je, 
da se bo dekle vrnilo. Takšni se vedno vrnejo. Vleče jih domov, h 
koreninam, kljub varljivi minljivosti domačne varnosti. 
Mladenka preneha s fotografiranjem, pospravlja opremo in se 
počasi obrača k svetlobi izhoda iz jame. Perkmandeljc se 
zadovoljen z ulovom njenih žepov in tudi sam s seboj oddaljuje. V 
brado si mrmra škratovsko poskočnico, premišlja o vseh željah in 
usodah, ki so se odvile pred njegovimi očmi. O vseh solzah, potu, 
ostankih oblačil in kože, ki so za vedno spremenili sestavo grobih 
jamskih tal. Z odprtimi očmi podoživlja vse štrajke in zmajuje z 
malo glavo ob spominu na vsakokratno kratkotrajno zmagoslavje 
rudarjev. Vedno znova prelisičenih, izkoriščenih in pregnanih 
nazaj v nedrja matere Zemlje. Ponavlja vse tuje misli in želje, ki so 
za vedno ostale v temnih rovih, razkrite le njemu, varuhu 
knapovskega izročila. Pomniku njihovih dni, dela, poguma. 
Perkmandeljc se vrača v temo, h koreninam, v spanje.  Preden 
povsem ponikne v temi, mu skozi možgane šine hipno spoznanje, 
da se bo mladinka vrnila. A ko bo prišla, ne bo sama. Jamski škrat 
uživaško rigne, hipoma zardi, a se v trenutku spomni, da je sam. 
Sam že leta in leta. In da bo tako tudi za vedno ostalo. Riga lahko 
po mili volji. Uide mu smeh in že ga pogoltne rov.

  Nadaljevanje prihodnjič ...
Šifra: PikapokaLady

                     



22 INTERVJU

Petek, 30. 1. 2015

Trboveljčan, ki je poletel z Mont Blanca

ROBI ZUPAN
Avtor: Mitja Duh
Fotografija: Tomaž Deželak

  »V iskanju prave vrednosti ...« je verjetno tisti moto, ki najbolj 
nazorno prikaže življenje Trboveljčana Robija Zupana. V rosnih 
letih je zbolel za najhujšo obliko sladkorne bolezni in vse od takrat se 
njegovo življenje vrti okoli številk, ki mu dnevno sporočajo vrednosti 
sladkorja. A življenje v številkah mu je tuje, njegov knapovski značaj 
ne pristaja na omejitve in tako že vrsto let z intenzivnim športnim 
življenjem – med drugim je naredil več kot 200 skokov z letala in z 
jadralnim padalom poletel z Mont Blanca – premika meje 
razumevanja uradne medicine o sladkorni bolezni. A ne gre za njega, 
pravi Robi, gre v prvi vrsti za navdih in za zgodbo o tisti pravi 
vrednosti življenja, ki je sporočilo za vse, ki jim življenje postavlja 
ovire.

  Za teboj je več kot 200 skokov s padalom, a verjetno 
najtežji skok se je zgodil tistega mrzlega jutra, ko si kot mlad 
plavalec izvedel, da si zbolel za najtežjo obliko sladkorne 
bolezni.
  »Gotovo je bil to takrat zame in mojo družino šok. Že kot 
mladenič sem imel mačistični nrav in sprijazniti se z dejstvom, da 
bom celo življenje na nek način hendikepiran, je bilo zame težko 
sprejemljivo. Za starše je to, da ti zboli otrok za zaenkrat še 
neozdravljivo kronično boleznijo, prav gotovo ogromna ovira, ki 
jo bo potrebno preskočiti. Najpomembnejši pri tem sta iskrena 
želja in močna volja, da se prilagodiš bolezni. Ko se za nekaj trdno 
odločiš, greš pač do konca in včasih moraš zbrati pogum in ubrati 
marsikatero neustaljeno pot.« 

  Kako je to breme sprejela tvoja okolica? 
  »Izredno močan faktor pri tem predstavljajo partner, družina, 
prijatelji, sodelavci ... V težkih obdobjih je njihova strpnost 
neprecenljiva. Okolica in družba ti vračajo toliko, kot daš ti. Iz 
dneva v dan trudim, da dajem svoj maksimum. Če si sam s sabo 
zadovoljen, so s tabo in tvojim delom zadovoljni tudi družba, 
okolica …«

  Če ti je bolezen postavljala ovire, pa si s športom podiral 
mejnike, ki jih je uradna medicina postavljala sladkornim 
bolnikom. Verjetno si edini, ki ima sladkorno bolezen tipa 1 
in ima potapljaško licenco pri mednarodni potapljaški zvezi 
CMAS P3 (gre za zahtevne potope).
  »Res je. Ponosen sem na več dosežkov. Na prvem mestu pa je 
vsekakor polet z jadralnim padalom z Mount Blanca, najvišje gore 
Alp. Izpostavil bi še 160-kilometrski prelet z jadralnim padalom, 
v veliko čast pa mi je bilo sodelovati v spremljevalni ekipi Stoklas 
and Virag team na najtežji kolesarski preizkušnji na svetu RAAM 
(Race across America). Teh podvigov je še precej; smučal in 
poletel s padalom sem s skoraj vseh naših bolj znanih 
dvatisočakov, imam 200 skokov s padalom iz letala itn. Dolga leta 
sem bil aktiven tudi na področju izobraževanja plavalne mladine v 
trboveljskem plavalnem klubu. Tega je zares ogromno.« 

  Kaj si našel v športu?
  »Že od rane mladosti mi šport v življenju predstavlja rdečo nit. 
Z njegovo pomočjo sem si izoblikoval boljšo samodisciplino, red 
in odgovornost. Te vrline so ključne pri uspešnem in 
kakovostnem nadzorovanju moje bolezni.« 

  V tem trenutku pa vihtiš pisateljsko pero in v sodelovanju 
z Mladinskim centrom Trbovlje, s Tomažem Deželakom in z 
Mitjo Duhom (op. avtor intervjuja) si se odločil, da napišeš 
knjigo.
  »V preteklosti sem napisal že kar nekaj člankov za revije o 
diabetesu (Dita, Sladkorna ...), na to temo sem imel odmevna 
predavanja. Po pogovoru z vami in na vaš predlog, da bi vse skupaj 
spravili na papir, je prišlo do dejanske uresničitve mojih želja. S 
knjigo bi rad ljudem, pa naj si bodo diabetiki ali zdravi ljudje, 
sporočil, da smo kljub oviram v veliki meri sami tisti, ki odločamo 
o svoji usodi. Meje so zato, da se prestavljajo više, dalje, globlje … 
In te meje naj nam predstavljajo izziv.«

  Znano je, da ima prehrana pri tvoji bolezni velik pomen. 
Kako gledaš na poplavo raznovrstnih prehranskih nasvetov, 
ki tako nasilno prodirajo v naš vsakdanjik?
  »Prehrana pri sladkorni tipa 1 nima tolikšnega pomena, kot 
pri tipu 2. Zdrava prehrana je pomembna pri diabetikih in 
"zdravih". Če bi populacija uživala domačo nepredelano hrano, 
bi bilo dosti manj bolezni, ki so posledica poceni hrane, kupljene 
v trgovskih centrih.« 

  Zaposlen si pri MORS, URSZR – Center za obveščanje 
Trbovlje (112). Kako se tam soočaš s svojo boleznijo? Te ovira?
  »Odgovornost na delovnem mestu od mene zahteva 100-
odstotno učinkovitost, zato moram za svoj nivo sladkorja skrbeti 
toliko bolj, da ni nihanj. Redne kontrole in skrb za urejeno 
sladkorno botrujeta temu, da zaenkrat nimam ovir na delovnem 
mestu.« 

  Na koncu naj dodam še, da si zaveden Trboveljčan. Kaj je 
po tvojem mnenju ključno za dvig morale in boljši način 
življenja Zasavcev? 
  »Za dvig morale in končanje apatije, ki sta na žalost zavladala 
med Zasavci, smo v prvi vrsti odgovorni sami. Najprej mora vsak 
sam po najboljših močeh poskrbeti zase, šele takrat bomo lahko 
našo dolino potegnili iz objema duhov. Spet se moramo zavedati 
svojih korenin in ne čakati na usodo iz Ljubljane oz. Bruslja.«

  Najlepša hvala za pogovor, veliko sreče pri pisanju knjige 
in v življenju. 
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Zasavski smučarji pokazali, kaj znajo
  Končno smo zasavski smučarji prišli na svoj račun in na tekmi 
pokazali, koliko smo napredovali od lanske sezone. Od takrat, ko 
se je nekako 15. aprila končala lanska sezona oz. 1. maja začela 
letošnja, smo bili na snegu več kot 50-krat. Največ na ledeniku 
Mölltal, včasih na Hintertuxu, Kaprunu ali Dachsteinu, odvisno 
od vremenskih in snežnih razmer ter vsebine treninga. Najstarejši, 
ki potrebujejo še kak dan več na snegu, so bili avgusta tudi v Švici 
na Zermattu in SaasFeju. Če nismo bili na snegu, smo pa na 
Rudarju, na trimu, v telovadnici ali kje v naših hribih skrbeli za 
telesno pripravo. In ko je bilo ob koncu leta dovolj mrzlo, da so 
zasnežili domača smučišča, so se začele dnevne »migracije« na 
Golte, ki so nam najbližje smučišče, primerno zahtevno za naše 
treninge. Vsa čast razumevajočemu osebju na Golteh, ki nam 
dovoli zapreti del terena za treninge – ni povsod tako. Na Golteh 
sta potekala prva letošnja veleslaloma za pokal vzhodne regije. 
Vsega skupaj je nastopilo okoli 80 tekmovalcev. Malo v 
primerjavi z leti nazaj, ko jih je bilo prek 100 v vsaki kategoriji. 
Ampak tako je, razmere so takšne. Kljub majhnemu številu 
tekmovalcev je njihova kakovost precej visoka in konkurenca kar 
huda. Nekaj tekem ima za seboj tudi edini zasavski (ob že dalj časa 
poškodovani Nini Žnidar) tekmovalec v FIS-u Žan Špilar. 
Zaenkrat še ni uspel pokazati vsega, kar zna, a glede na zavzetost, 
kakovost in voljo ne dvomimo, da bo kmalu prišel na svoj račun. 
Tekmovanja v FIS-u so vendarle nekaj stopnic zahtevnejša od 
tekmovanj v otroških kategorijah. Treba je vztrajno trenirati in 
potrpežljivo čakati svoje priložnosti. 

Gorazd Ranzinger                     

Na Golteh sta potekala prva letošnja veleslaloma za 
pokal vzhodne regije, ki sta prinesla prav lepe 
uspehe zasavskim smučarjem:
Anja Žibert (SD Zasavje) – 2-krat 3. mesto (U 16)
Tinkara Dolanc (SD Trbovlje) – 4. in 5. mesto (U 16)
Anja Oplotnik (SD Trbovlje) – 2-krat 2. mesto (U 14)
Luka Renko (SD Kum Dobovec) – 2-krat 1. mesto (U 14)
Andraž Sešlar (SD Zasavje) – 5. in 6. mesto (U 12)
Lina Ranzinger (SD Zasavje) – 7. mesto (U 10)

33. novoletni pohod na Kum
  V prvih januarskih dneh je sonce mnoge zvabilo v naravo, tudi 
v hribe. Kdor se je tiste dni povzpel na Kum, je bil nagrajen z 
razkošnimi razgledi, ob večerih pa se je tam nekje za Dolomiti 
sonce razlilo v svojo večerno zarjo. Ampak narava dela po svoje in 
prav tistega dne, 3. januarja, ko smo si Kumovci najbolj želeli 
lepega vremena, se je nebo zadelalo z gostimi oblaki in ko se je že 
slutila jasnina, je že spet legla na goro gosta megla, ki je tudi veter 
ni ugnal. Čeprav ni kazalo najbolje, se je 33. novoletnega pohoda 
na Kum udeležilo spet nad tisoč pohodnikov. Okoli 750 
pohodnikov je svojo udeležbo registriralo, na vrh pa se je podalo 
še nekaj sto tistih, ki tega dne prihajajo na Kum zaradi lepe 
navade. Večina planincev se je podala na Kum po cesti skozi 
Dobovec, kjer so jih sprejeli gostoljubni Dobovčani. Bolj 
planinsko zagnani pa so jo mahnili po Čebulovi dolini ali pa kar iz 
Hrastnika. Najlažja in najkrajša pa je pot s Podkuma in je prav 
zato tudi zelo priljubljena. Pri organizaciji veliko pozornost 
posvečamo varnosti pohodnikov, zato smo tudi tokrat zagotovili 
zaporo ceste, ki pa je zaradi domačinov in nekaterih starejših 
pohodnikov žal ne moremo povsem spoštovati. Vsako leto nam 
pridejo na pomoč gorski reševalci iz ljubljanske GRS in veseli nas, 
da ni bila potrebna nobena njihova reševalna intervencija. 

  Kumovci smo ponosni na naš pohod, ki je najstarejši 
novoletni pohod pri nas. 

Marjeta Bricl                           

120 pohodnikov je potrdilo prvo udeležbo, 20 
pohodnikov je bilo udeleženih več kot 30-krat, 9 
pohodnikov pa je potrdilo že svojo  33. udeležbo. 
Dobra petina je Ljubljančanov in prav toliko je tudi 
Trboveljčanov, sledijo preostali Zasavci, nato 
Štajerci in Dolenjci. Vsako leto prihajajo večje 
skupine Zagrebčanov, Primorcev in Prekmurcev.   

Felix Zasavje z eno nogo že v finalu pokala
  Za člansko ekipo Felix Zasavje je še četrta domača tekma, ki je 
bila odigrana v soboto, 20. decembra, v Športni dvorani Polaj. 
Zasavke so se veselile nove domače zmage, tokrat proti ekipi 
Kranjska Gora - Jesenice, in sicer s končnim izidom 61 : 41. 
Omeniti velja, da nas v tej sezoni članice na domačem parketu še 
niso razočarale – zmagale so namreč na vseh štirih domačih 
tekmah. Kljub izredno kratki klopi zaradi poškodb so bile boljše 
tudi od izkušenih Kranjskogorčank. Domačih gledalcev, poznani 
smo po največjem številu, se je tokrat zbralo malo manj, kot smo 
vajeni – okoli 120. 

  Tako kot nas navdušujejo članice, pa nas tudi mlajše pionirke 
– v državnem in pokalnem prvenstvu. 
  Zanje bi lahko rekli, da so v pokalnem prvenstvu v 
tekmovanju Mini pokal za dekleta z eno nogo že na finalnem 
turnirju. Mlajšim pionirkam pa gre dobro tudi v državnem 
prvenstvu. Z enajstimi zmagami in le enim porazom so že pred 
vrati zaključnega turnirja, do njega jih loči le še nekaj dobrih iger 
na treh turnirjih, ki še sledijo. 

Nikita Vrbnjak                    

Felix Zasavje : Kranjska Gora - Jesenice 61 : 41 
(17 : 8, 14 : 11, 16 : 11, 14 : 11)
Strelke za Felix Zasavje: Merisa Dautovič 12, Mateja 
Izgoršek 11, Nika Razgoršek 10, Sara Jukič 10, Špela 
Kosem 7, Nika Lončar 7, Anja Petelin 2 in Nikita 
Vrbnjak 2
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  Državni prvaki so  postali Tadej Kolander v športnih borbah, 
ekipa kadetov v katah (Luka Grivec, Stefan Joksimovič in Tadej 
Kolander) in športnih borbah (Ajdin Mujkanovič, Luka Ferlin, 
Stefan Joksimovič in Tadej Kolander). Tadej Kolander med kadeti 
in Stefan Joksimovič med mladinci ter ekipa mladincev v katah so 
postali zmagovalci Pokala Slovenije 2014. Karate klub Trbovlje pa 
je v skupnem seštevku zasedel 2. mesto med 47 klubi, ki so 
nastopali na pokalnih tekmovanjih KZS. Trboveljčana sta se 
zavihtela med nosilce medalj tudi na svetovnem pokalu za mlade, 
ki je bil na Hrvaškem, kjer je Stefan osvojil zlato in Tadej srebrno 
medaljo. Za odmeven rezultat je poskrbel David Krajnc, ki je v 
okviru mednarodne karate zveze IKU v daljni Braziliji postal 
svetovni veteranski prvak v športnih borbah. Zlati medalji 
posamezno je dodal še ekipno srebrno medaljo. Februarja so se 
Tadej Kolander, Blaž Hribovšek in trener Miha Kovačič udeležili 
mladinskega evropskega prvenstva na Portugalskem, kjer je 
nastopilo 831 tekmovalk in tekmovalcev iz 46 evropskih držav. 
Blaž se je iz Lizbone vrnil z nehvaležnim, vendar po drugi strani 
odličnim petim mestom. 

  V točkovanju za karateista in klub leta 2014 pri Karate Zvezi 
Slovenije je Stefan Joksimovič postal najboljši mladinec, Tadej 
Kolander je bil tretji pri kadetih, Karate klub Trbovlje pa četrti 
med 58 slovenskimi klubi.

V letu 2014 so trboveljski karateisti nastopili na 31 
tekmovanjih mednarodnega ali državnega nivoja in 
ponovno dosegli izvrsten uspeh, saj so osvojili kar 
174 medalj. 

V soboto, 6. decembra, so organizirali in izvedli že 
42. mednarodni karate turnir Trbovlje 2014. V 
prekrasnem vzdušju se je v Športni dvorani Polaj 
pomerilo rekordnih 627 tekmovalk in tekmovalcev 
i z  k a r  š t i r i n a j s t i h  e v r o p s k i h  d r ž a v.  V 
organizacijskem pomenu in na tekmovalnem 
področju so trboveljski karateisti igrali zelo 
pomembno vlogo, saj so osvojili 17 medalj. 

  Skupni zmagovalci po posameznih kategorijah so postali: 
Aljaž Dimec, Pia Popelar, Tom Kalpič, Tilen Grivec, Amar 
Zukanovič, Semir Buljugič, Simona Češarek, Uroš Markuljevič, 
Anamari Vran, Matic Košak, Patrik Kušter in Tadej Kolander. Več 
kot 100 članov kluba je v letu 2014 uspešno opravilo izpite za višje 
pasove. Udeležili so se tudi izobraževanj in seminarjev v okviru 
Karate Zveze Slovenije. Edin Salkič in Rok Lopan sta pridobila 
trenersko licenco, trenerja Miha Kovačič in Maks Šmidhofer pa 
sta to licenco podaljšala. Sodniških seminarjev in potrjevanj 
sodniških licenc sta se udeležila sodnika Aida Parič in Žiga 
Rozina.
  Svoj prispevek so člani Karate kluba Trbovlje dali tudi 
festivalu Domfrca, ki je potekal na Kipah v mesecu juniju. Tudi 
med poletnimi počitnicami niso mirovali, saj se je več kot 20 
članov tekmovalne skupine pridno pripravljalo na stezi za trim, v 
Europarku, na letnem bazenu in v telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 
V mesecu novembru so se pridružili dobrodelni akciji Lučke v 
male učke. Njihov cilj je bil, da družinam, ki si ne morejo 
privoščiti daril za svoje otroke, vsaj malo polepšajo praznične dni 
in jim pričarajo nasmeh na obraz. Ob koncu leta jih je obiskal 
skrivnostni mož z brado, ki je vsem prisotnim razdelil darila in jim 
zaželel uspešno leto 2015. 

Bogdan Simerl                     

Trboveljski karateisti so v letu 2014 osvojili 174 medalj

Končalo se je leto 2014, ki si ga bodo ljubitelji 
trboveljskega karateja še dolgo prijetno spominjali 
po uspehih njihovih tekmovalcev, lepih dogodkih in 
po prijateljskih vezeh, ki so jih na novo stkali ali pa 
so poznanstva še utrdili. Z veseljem pričakujejo 
leto 2015, ko bodo nova tekmovanja, uspehi in 
porazi, novi kraji doma ter v tujini, nove 
dogodivščine in še in še. 

V prvi polovici leta 2014 so v Karate klubu Trbovlje 
izvedli tri klubska pokalna tekmovanja. Na tekmah 
so svoje znanje in moči merili v povprečju 104 člani 
kluba. Ta tekmovanja izvajajo v klubu že vrsto let in 
kontinuirani uspehi kažejo pravilno usmeritev, saj 
trenirajoči pridobijo prve tekmovalne izkušnje 
ravno na teh tekmovanjih. 
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Športni kompleks Rudar je bil vsa leta in še vedno je eden od 
osnovnih športnih objektov v Trbovljah. Vsebuje zunanje 
športne površine za nogomet (umetna trava), atletski 
poligon (steza tartan, skok v višino, daljino …), rokometno in 
košarkarsko igrišče (asfaltna podlaga). V okviru kompleksa 
so tudi prostori štiristeznega kegljišča, vsi potrebni 
spremljajoči prostori (klubski prostori, sejna soba, 
kopalnice, garderobe, skladišča za opremo …) in nenazadnje 
poslovni prostori Zavoda za šport Trbovlje.

Obnova štiristeznega kegljišča v kompleksu 
Rudar 
  V zadnjih letih je Občina Trbovlje (s pomočjo Fundacije za 
šport, MIZŠ, NZS in seveda Zavoda za šport) v sklopu Športnega 
parka Rudar ogromno zgradila, obnovila ter posodobila, vendar 
samo na zunanjem delu kompleksa (za potrebe nogometa, 
atletike in rekreacije). Kegljišče je ostalo zunaj investicijske 
perspektive zato, ker je kegljaški klub sam upravljal z 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. V letu 2014 je 
kegljišče prešlo v upravljanje Zavoda za šport Trbovlje. Kegljišče 
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 in kegljišču pogojno 
podaljšala kategorizacijo za sezono 2014/2015 z našo obljubo, da 
do naslednje sezone pomanjkljivosti odpravimo, kar bomo 
poskusili v letu 2015. Po pregledu za to pooblaščenih oseb iz 
družb, registriranih za strokovna dela v kegljišču, pa smo se 
odločili, da bomo pristopili tudi k sanaciji, saj bi bilo lahko pri 
ponovnem pregledu komisije še kaj ugotovljeno kot sporno za 
dodeljevanje nadaljnje registracije kegljišča. 

  Kegljaški klub ima dolgoletno tradicijo (ustanovljen leta 
1952), obilo športnih uspehov s člani na slovenskem ligaškem 
nivoju in v reprezentanci. Trenutno ima klub dva državna 
reprezentanta – kadeta in mladinca.                 

Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje                    

V Zavodu za šport smo se s programom Obnova 
štiristeznega kegljišča – kompleks Rudar prijavili na 
Fundacijo za šport z namenom pridobitve 
nepovratnih sredstev. Obseg sanacijskih del bo 
precej odvisen od uspešnosti prijavljenega 
programa in višine morebiti pridobljenih 
nepovratnih sredstev. V kolikor nepovratnih 
sredstev ne uspemo pridobiti, bo kegljišče vseeno 
obnovljeno. Z lastnimi sredstvi zavoda (sredstvi 
pridobljenimi na trgu) bomo obnovili vsaj 
najnujnejše, da izpolnimo zahteve pravilnika za 
registracijo kegljišč. V Trbovljah se bo še vedno 
kegljalo.

Dvoranski nogometni turnir NK Rudar Trbovlje
  V soboto, 10. januarja, je v Športni dvorani Polaj potekal 
nogometni turnir za cicibane letnik 2007 in mlajše. Presenetljivo 
se je turnirja udeležilo kar 20 ekip iz celotne Slovenije. Lepo je bilo 
gledati mlade nadobudneže, kako so se trudili, da bi pokazali kar 
največ nogometnega znanja. V predtekmovanju so bile ekipe 
porazdeljene v 4 skupine. Po odigranih srečanjih v 
predtekmovanju so se v nadaljnje tekmovanje uvrstile prvo- in 
drugouvrščene ekipe iz vsake skupine. V četrtfinalnih srečanjih so 
se pomerile ekipe NK Rudar Trbovlje, NK Krško, NK Rudar 
Velenje, NK Domžale 1,  NK Medvode, NK Zagorje, NK Škofja 
Loka in NK Domžale 2.

  V tradicionalnem zasavskem derbiju je tudi z nekoliko sreče, a 
povsem zasluženo, z zadetkom v zadnji minuti NK Rudar 
premagal ekipo NK Zagorje z 1 : 0. Po kratkem odmoru sta se 
začeli polfinalni srečanji. V prvem srečanju sta se pomerili ekipi 
NK Rudar Trbovlje in NK Krško. Po odlični igri so z zadetkoma 
Tita Vezoviška domačini premagali goste z 2 : 1. V drugem 
polfinalu je ekipa NK Medvode s suvereno igro premagala ekipo 
NK Škofja Loka s 3 : 0. V srečanju za 3. mesto je NK Krško s 3 : 0 
premagal utrujeno in dobro razpoloženo ekipo NK Škofja Loka. 
Ostalo je le še zadnje dejanje turnirja. V finalu sta se pomerili ekipi 
NK Medvode in domača ekipa NK Rudar. V povsem izenačenem 
srečanju v rednem delu nobeni od ekip ni uspelo doseči zadetka, 
zato so o zmagovalcu turnirja odločali kazenski streli. V loteriji so 
bili uspešnejši domačini, ki so trikrat premagali gostujočega 
vratarja, gostje pa so bili uspešni le dvakrat. Tako je bil končni 
rezultat NK Rudar Trbovlje : NK Medvode – 3 : 2. Na najlepšem 
delu turnirja je direktor Zavoda za šport Edi Bravec podelil 
priznanja.
  Končne uvrstitve: 1. NK Rudar Trbovlje; 2. NK Medvode; 3. 
NK Krško; 4. NK Škofja Loka; 5. NK Rudar Velenje; 6. NK 
Domžale 1; 7. NK Zagorje; 8. NK Domžale 2
  Omeniti velja igralce, ki so nastopali za zmagovalno ekipo NK 
Rudar: vratar Luka Stošič, igralci Luka Petrovič, Grega Kaluder, 
Denis Čauševič, Filip Skubic, Denis Mazreku, Anže Oplotnik, 
Jan Flere in kapetan ekipe Tit Vezovišek. 
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  Kratice v besedilu:
KTS – Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
DDT – Delavski dom Trbovlje
DPM – Društvo prijateljev mladine Trbovlje
PD – Planinsko društvo Trbovlje
DUFS – Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje
OŠ IC – Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
KPD Tončke Čeč Klek – Kulturno prosvetno društvo Tončke Čeč 
Klek
GŠ – Glasbena šola Trbovlje
DKŽDT – Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje
ZLU – Zasavska ljudska univerza

  ob 17. uri  Izberite pravi program zase – informativni 

dan, ZLU Trbovlje, ZLU 

  ob 19. uri  Ob kulturnem prazniku literarno-plesna 

prireditev BESEDA – PLES z gosti: Feri 

Lainšček, Klara Drnovšek Solina, Živa 

Kadunc, Jana Repovž, Maša Repovž, v 

gledališki dvorani DDT, KTS in GŠ 

12. 2. ob 10. uri  Valentinovo – srčkov ples, DUFS 

  ob 10. uri  Koncert Glasba povezuje, v gledališki 

dvorani DDT, GESŠ Trbovlje 

  ob 11. uri  Predaja knjig, zbranih v akciji KTS Trbovlje 

za Prevzgojni dom Radeče, v Prevzgojnem 

domu Radeče, KTS 

  ob 20. uri  Gledališka predstava KO KO komedija, Špas 

teater, v gledališki dvorani DDT 

13. 2. ob 18. uri  Nastop učencev klavirja iz razreda Urške 

Meglič Sadiki, v dvorani GŠ Trbovlje, GŠ 

14. 2. ob 15. uri  Pustno rajanje s Piko Fliko, gasilski dom na 

Dobovcu, TRD KPK Dobovec 

  ob 20. uri  Koncert, v kavarni DDT 

15. 2. ob 15. uri Sprevod pustnih mask in pustno rajanje na 

igrišču Partizan (v primeru slabega vremena 

– dežja se sprevod odpove in pustno rajanje 

poteka v avli DDT od 15. ure naprej), DPM 

16. 2. ob 17.30  Literarni krožek, Beremo v koraku s časom, 

KTS in U 3 

17. 2. ob 16. uri  Pustovanje za otroke in odrasle v KS Franca 

Salamona v Gabrskem, DKŽDT 

  ob 17.30  Buklžur, S knjigo okrog sveta, KTS 

  ob 18. uri  Ples v maskah, DUFS 

  ob 18. uri  Razstava Vinka Fajfarja, v Stari galeriji DDT 

  ob 18. uri  Pustni nastop, v dvorani GŠ Trbovlje, GŠ 

18. 2. ob 17. uri  Ustvarjalna delavnica za otroke, Trganka, 

KTS 

19. 2. ob 17. uri  Stric Google – gremo varno na splet,  rač. 

uč. OŠ TČ Trbovlje, ZLU 

  ob 17. uri  Domoznanska skupina, KTS 

  ob 18. uri  Nastop folklorne skupine Kulturnega društva 

Svoboda center, DUFS 

  ob 19. uri  Lutkovna predstava za odrasle Dolibol za 

vse, v predavalnici DDT, Lutkovna skupina 

Lučka 

20. 2. ob 16.30  Nastop mlajših učencev flavte in kitare, v 

dvorani GŠ Trbovlje 

         ob 18. uri Nastop starejših učencev flavte in kitare, iz 

razredov učiteljev Emirja Ibrakića in 

Barbare Černe, v dvorani GŠ Trbovlje, GŠ 

  ob 19. uri   Koncert Tinkare Kovač, v gledališki dvorani 

DDT, DDT 

Vpis v Vrtec Trbovlje poteka od 23. 2. do 6. 3. v upravi vrtca. 

23.–27. 2.  med 9. in 13. uro 

     Zimske počitniške dejavnosti, DPM Trbovlje 

25. 2. ob 17. uri Plesno-pravljična ura Torta za medvedka, v 

KTS, KTS in GŠ 

  ob 18. uri  Koncert vokalne skupine Un 's Trboul, DUFS 

  ob 19. uri  Literarni večer: Marko Pavliha, Dvanajst 

pred dvanajsto, KTS 

JANUAR

30. 1. ob 21. uri  Koncert v kavarni DDT 

FEBRUAR

     Razstava v galeriji, Bogdan Barovič, KTS 

     Razstava OŠ Trbovlje v izložbenem oknu, 

Kultura, KTS 

2. do 14. 2.  Mini bukvarna, KTS 

3. 2. ob 15. uri  Seminar Zaključni račun za društva, DDT, 

Slavčkova soba, ZLU 

4. 2. ob 17. uri  Mednarodna pravljična ura, Italijanska 

pravljica, v knjižnici, KTS in MCT 

  ob 18. uri Koncert učencev tekmovalcev in kandidatov 

za sprejemne preizkuse na srednji stopnji, 

v dvorani GŠ Trbovlje 

5. 2. ob 11. uri  Prireditev ob slovenskem kulturnem 

prazniku: recitacije učencev bo popestril 

nastop dueta Lunin med (Mateja Gorjup in 

Samo Kutin), OŠ IC 

  ob 18. uri  Razstava Bogdana Baroviča, v Stari galeriji 

DDT, DDT 

6. 2. ob 10. uri  Počastitev slovenskega kulturnega praznika 

z učenci OŠ Tončke Čeč, DUFS 

  ob 18. uri  Razstava Vesne Lenič Kreže, v Novi galeriji 

DDT 

  ob 19. uri Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku, 

v gledališki dvorani DDT, Občina Trbovlje in 

DDT 

7. 2. ob 10.30 Lutkovna predstava Kdo je kriv, v 

kinodvorani DDT, Lutkovna skupina Lučka         

8. 2. ob 16. uri  Razstava ustvarjalnih del Klečanov, ob 17. 

uri potopisno predavanje Primoža Siterja 

Srečanje s Palestino, v prostorih društva, 

KPD Tončke Čeč Klek 

9. 2. ob 10. uri  Uporabne povezave za učenje nemščine, 

učilnica ZLU Trbovlje, ZLU 

  ob 17. uri  Gledališko-pravljična ura v sodelovanju z 

Mladinskim gledališčem Svoboda Trbovlje, 

KTS, enota Dom Svobode 

10. 2. ob 19.30 Gledališka predstava Mame, Siti teater, v 

gledališki dvorani DDT 

11. 2. ob 9. uri  Zgodba o Snežnosku in igra z lutkami, v 

knjižnici Sovice Pike v Enoti Pikapolonica, 

Vrtec Trbovlje 
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB TRBOVLJE VABI 

FEBRUAR 

   Obisk partizanskih obeležij po Trbovljah 

   Udeležba na letnih skupščinah veteranskih, domoljubnih 

in preostalih društev 

   Pustovanje 

MAREC

   Nedelja, 8. marec, ob 18. uri v DD Trbovlje proslava ob 

mednarodnem dnevu žena v sodelovanju s stranko SD 

Trbovlje 

   Zbori članov Zveze borcev v krajevnih organizacijah 

Prosimo, da poslušate Radio Aktual – Kum Trbovlje vsako sredo 

med 10. in 11. uro ter ponovitev isti dan ob 19.15. 

VEČER ZASAVSKE POEZIJE, 5. 2. 2015, ob 19.00, v kavarni MCT
V dneh pred kulturnim praznikom bo v Mladinskem centru Trbovlje potekal 
večer zasavske poezije. Večer bo skozi glasbo in pesem združil različne 
generacije in njihove poglede na današnji čas. Premierno bomo predstavili 
prvo medgeneracijsko pesniško zbirko Zasavski štih, ki je nastala v 
sodelovanju z osnovnošolci iz Zasavja. 

ITALY AMO! Tečaj italijanskega jezika, kulture in kuhinje 

(od 4. februarja naprej)
Ilaria – EVS, prostovoljka v MCT, te vabi, da se ji pridružiš na tečaju 
italijanskega jezika, glasbe in kuhinje ITALY AMO! Tečaj je primeren za vse 
generacije, ki bi se želele naučiti jezika in kulture sosednje države. Vsako 
sredo se bomo v sproščenem vzdušju družili in spoznavali kulturne zanimivosti 
Italije. Če te zanima tečaj, pošlji svojo prijavo na ilaria.menegon@live.it.

NOCTIFERIA, 28. 2. 2015, ob 20.00, v klubu MCT
Noctiferia je glasbena skupina, ki je slovenskim metalcem zagotovo ni 
potrebno posebej predstavljati. Njihov prvi album Krst pri Savici je oral ledino 
slovenskega ekstremnega metala. Že kar dolgo je minilo od njihovega 
zadnjega nastopa pri nas v Trbovljah. Vabljeni v klub MCT, in sicer v soboto 28. 
2. 2015 od 20.00 ure naprej. Več informacij na www.mct.si. Vabljeni!

MAREC 

     KTS – vsako sredo ob 17. uri pravljična ura 

oz. ustvarjalna delavnica za otroke 

     Razstava v galeriji: Ivanka Uršič, KTS 

     Razstava OŠT v izložbenem oknu ob dnevu 

žena in materinskem dnevu, KTS in OŠT 

4. 3. ob 9. uri  Izdelava košar in velikonočnih izdelkov v 

domu KS Franca Salamona v Gabrskem, 

DKŽDT 

  ob 19. uri  Po Trbovljah s kumerati, KTS 

6. 3.    Razstava RELIK, v Stari galeriji DDT 

7. 3. ob 10.30 Lutkovna predstava Pravljica o zlatem 

lončku, Gledališče Smejček Ljubljana, v 

kinodvorani DDT 

10. 3. ob 18. uri  Razstava Marka Batiste, v Novi galeriji DDT 

18. 3. ob 9.30  Lutkovna predstava Le kam se je skrila 

pomlad?, v gledališki dvorani DDT, Lutkovna 

skupina Lučka in ZKD 

  ob 17. uri  Domoznanska skupina, KTS 

20. 3.    Svetovni dan lutk – Lutkovni vrtiljak, v 

gledališki dvorani DDT, Lutkovna skupina 

Lučka

    ob 9. in 10. uri  Lutkovna predstava Zvezdica zaspanka

  ob 16.30  Lutkovna predstava Kam se je skrila pomlad

  ob 17.30  Lutkovna predstava Deževnik Maksi 

  ob 18. uri  Koncert mamicam in ženam, v dvorani GŠ 

Trbovlje, GŠ 

21. 3.    Razstava Društva vojnih invalidov Zasavje, v 

Stari galeriji DDT 

25. 3.    Materinski dan v domu KS Franca Salamona 

v Gabrskem, razstava velikonočnih izdelkov 

in košar ter še mnogih drugih stvari, DKŽDT 

  ob 19. uri  Literarni večer: Sebastijan Pregelj, Kronika 

pozabljanja, KTS 

26. 3. ob 19. uri Revija odraslih pevskih zborov, v gledališki 

dvorani DDT, ZKD 

27. in 28. 3.  Noč z Andersenom, KTS 

30. 3. ob 17.30  Literarni krožek, Erotična poezija, KTS, U 3 

31. 3.    Srečanje otroških gledaliških skupin, v 

gledališki dvorani DDT, JSKD 

  ob 17.30 Buklžur, gost Boštjan Gorenc Pižama, KTS 

APRIL 

     KTS – vsako sredo ob 17. uri pravljična ura 

oz. ustvarjalna delavnica za otroke 

1. 4. ob 17. uri Mednarodna pravljična ura, KTS in MCT 

2. 4. ob 17. uri  Tečaj  refleksne masaže stopal, učilnica 

ZLU Trbovlje, ZLU 

8. 4. ob 9. uri  Predavanje v sodelovanji s kmetijsko 

svetovalno službo Zagorje, O zelenjavi v 

našem vrtu, v domu KS Franca Salamona v 

Gabrskem, DKŽDT 

11. 4. ob 10. uri  Poligon motorist, na igrišču pri Občini 

Trbovlje, ZŠAM 

15.4.  ob 18. uri  IV. interni nastop, v dvorani GŠ Trbovlje, GŠ 

16. 4. ob 17. uri  Domoznanska skupina, KTS 

20. do 25. 4.  Mini bukvarna, KTS 

21. 4. ob 16. uri  Pomladanski nastop najmlajših glasbenikov 

za starejše, v DUFS, GŠ  

22. 4.  ob 17. uri  Revija otroških in mladinskih pevskih zborov 

S pesmijo v pomlad

23. 4. ob 19. uri Noč knjige, Silvo in Andraž Teršek ter drugi 

gostje, KTS 

MAJ

     KTS – vsako sredo ob 17. uri pravljična ura 

oz. ustvarjalna delavnica za otroke 

8. 5.  ob 18. uri  Slovesnost ob osvoboditvi Trbovelj, v 

mestnem parku, ZZB, KS Franc Fakin in 

Občina Trbovlje.

13.5. ob 18. uri  V. interni nastop, v dvorani GŠ Trbovlje, GŠ 

16. 5. od 8.20  Šport in špas – dan druženja in gibanja vseh 

generacij, OŠ IC v sodelovanju z Media Šport 

ter zavodi in društvi v lokalni skupnosti 

21. 5. ob 17. uri Domoznanska skupina, KTS 

  ob 19. uri  Sklepni koncert Naš svet glasbe, v gledališki 

dvorani DDT, GŠ 

23. 5. ob 9. uri Parada učenja 2015, ploščad pred DD 

Trbovlje, ZLU 

28. 5. ob 10. uri Matineja za trboveljske osnovne šole, v 

gledališki dvorani DDT, GŠ 

30. 5. od 9. ure Dan odprtih vrat in ob 11. uri koncert 

učiteljev z učenci, v dvorani GŠ Trbovlje,GŠ
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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 
u re jan ja  p r i spevkov.  V seb ina 
prispevkov odraža mnenje avtorjev. 
Zaradi prostorske omejenosti so 
nekateri prispevki objavljeni v spletni 
različici www.srcnotrbovlje.si. 

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

  Spoštovani,
  pred pisanjem naslednjih vrstic sem 
sam sebi obljubil, da ne bom utrujal s 
politiko in podobnimi cirkusi, rad bi le 
napisal nekaj spodbudnih besed o zelo 
plemenitem, vendar obenem premalo 
cenjenem in celo zaničevanem delu; 
prostovoljstvu. Osnovna definicija 
tovrstne dejavnosti je, da nekdo proti 
plačilu opravi neko delo, povečini gre za 
pomoč pri različnih družbeno koristnih 
oprav i l ih ,  kot  so  sode lovanje  na 
prireditvah za otroke in mlade, zbiranje 
humanitarne pomoči itn. To, da nekdo 
porabi svoj čas za pomoč drugim, se zdi kot 
spoštovanja vredno dejanje in to tudi je, 
vendar pa mnogo Slovencev goji precej 
poniževalen odnos do tovrstnega dela, češ 
da je njegova vrednost nična ravno zaradi 
tega, ker zanj posameznik ni plačan. Tudi 
sam sem bil nekajkrat podvržen očitkom, 
da ni čudno, da še vedno ne živim na 
svojem, če pa za nekatera dela, ki jih 
opravim prostovoljno, ne zahtevam 
plačila. Ja, očitno smo miselno »nič ni 
zastonj« vzeli smrtno zares in vsaka stvar na 
tem svetu je postala zgolj priložnost za 
»dober« posel.  
  In ravno zaradi takšnih prepričanj je 
treba še toliko bolj ceniti prostovoljno 
dejavnost; njeno bistvo ni v štetju denarja, 
ampak v pridobivanju izkušenj in majhnih 
korakov, s katerimi bi se svet skozi leta začel 
spreminjat i  na bol je .  Krit iz iranje 

Prostovoljno … za plačilo
Piše: Vid Šteh

tovrstnega dela se mi zdi absurdno, saj se 
mladi generaciji venomer očita, da ji 
pr imanjkuje  i zkušen j  in  de lovne 
discipline. Oboje je moč doseči tudi prek 
prostovoljstva, ki na sproščen in praktičen 
način posameznika uvede na določena 
področja dela ali pa mu celo pomaga 
odkriti kakšen skrit talent. V tovrstno delo 
se vključijo tisti, ki jim veselje do dela 
pomeni več kot iskanje zaslužka. Ravno 
zato sem tudi sam večkrat naletel na to, da 
je delo s prostovoljci bistveno lažje in manj 
stresno od tistega, ki je plačano. Mogoče 
tudi zato, ker je prvim pomembna 
kakovost dela. 
  Prostovoljno delo pa je posebno tudi 
zato, ker ne gre za delo v klasičnem 
pomenu, ampak večkrat za mnogo več. Če 
vzamemo čis to prakt ičen primer; 
prostovoljec, ki pomaga otrokom, ni samo 
nekdo, ki čuva otroke, ampak jim služi kot 
neke vrste mentor, nekdo, ki igra v 
njihovem življenju pomembno vlogo in si 
ga celo vzamejo za vzgled. Prostovoljec, ki 
nudi pomoč ljudem z boleznimi ali s 
telesnimi okvarami, je lahko tudi nekdo, ki 
človeka spodbudi, da premaga lastne 
strahove in najde oporo, s pomočjo katere 
bo dosegel notranji mir. Starejši ljudje, ki 
potrebujejo pomoč pri vsakdanjih 
opravilih, prav tako v prostovoljcu najdejo 
zaupnika in prijatelja, ki jim pomaga 
odpraviti osamljenost. 
  Zatorej se mi zdi pomembno, da 

spodbujamo prostovoljstvo, da cenimo 
ljudi, ki žrtvujejo svoj čas zato, da bi 
nekomu narisali nasmešek na obraz in mu 
polepšali dan. Gre za ljudi z velikansko 
odgovornostjo na plečih in plemenitimi 
nameni v srcih. 
 


