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O ograji pri športnem 
kompleksu Rudar

Arhitekt Jure Kolenc je av-
tor zasnove celotne arhitek-
turne obnove mestne ulice 
na odseku Kešetovo–Rudar-
ska cesta, med drugim tudi 
ograje okrog športnega parka 
Rudar. Občani sprašujejo po 
dodatnih stroških menjave 
kamnov v ograji. Ti stroški 

niso nastali, saj se bo del ob-
stoječih panelov zaradi zahte-
ve po celotni ograditvi roko-
metnega igrišča le premestil 
na zgornjo stran med igrišče 
in cesto, medtem ko se bodo 
na zdajšnje mesto namestili 
paneli z manjšim rasterjem 
odprtin in napolnili s ka-
mnitim polnilom, kot je bilo 
predvideno že v osnovi.   

Pravilnik o 
dodeljevanju spodbud 
za razvoj podjetništva 
in gospodarstva v 
Občini Trbovlje

Občina Trbovlje bo v sode-
lovanju z Obrtno podjetniško 
zbornico Trbovlje pripravila 
Pravilnik o dodeljevanju spod-
bud za razvoj podjetništva in 
gospodarstva v Občini Trbo-
vlje. Zbornica bo predlagala 
področja, ki bi jih Občina Tr-
bovlje sofinancirala. Pravilnik 
želimo predložiti v razpravo 

in sprejem na seji občinskega 
sveta v mesecu juniju. Pravil-
nik je potrebno poslati Mini-
strstvu za finance, Sektorju za 
nadzor državnih pomoči, in 
na njegovi podlagi bo obja-
vljen tudi javni razpis. Občina 
Trbovlje bo v prvem rebalansu 
proračuna v ta namen predla-
gala približno 150.000 evrov. 
Ukrepe oz. področja sofinan-
ciranja bomo dorekli skladno 
s sistemom državnih pomoči 
in potrebami lokalnega gospo-
darstva. 

Dela na pokopališču

Za obnovitev in vlaganje 
v infrastrukturo pokopališča 
je v trboveljskem občinskem 
proračunu letos zagotovljenih 
20 tisoč evrov.

 Od leta 1986, ko se je zgra-
dil nov del pokopališča v Ga-
brskem (na levi strani poto-
ka), pa do leta 2010 ob novem 
pokopališču ni bilo večjih 
vlaganj v objekte in preostalo 
infrastrukturo. Obnovili smo 
sanitarije za obiskovalce in 
dostop za pešce od parkirišča 
do platoja pred vežicami. Od 
leta 2010 do 2013 pa se je ve-
liko več sredstev namenilo za 
obnovitvene investicije: ob-
novili smo streho in pozneje 
še celoten pokopališki objekt. 
V okviru aktivnega sodelova-
nja v projektu Občina po meri 
invalidov smo obnovili pot od 
Cvetličarne Lenarčič do pla-
toja pred vežicami ter zgra-
dili dostop do poslovilnega 
platoja in vežic prek klančin. 
Obnovili smo mrliške vežice 

in uredili ogrevanje posame-
znih vežic, obnovili smo po-
lovico sedal od 112 klopi po 
pokopališkem parku, asfaltne 
poti pri vhodu in Vrtnarstvu 
Hodak ter asfaltne poti okrog 
fontane, vključno z obnovo 
fontane. V letu 2013 smo ob-
novili vodovodno napeljavo 
do fontan za zalivanje, kamor 
sodi tudi asfaltna prevleka 
glavne poti od pokopališkega 
objekta do vrha pokopališča, 
desno od potoka. 

Predvidena je zamenjava 
dotrajane kamnite obloge 
poslovilnega platoja, vključ-
no z oblogo stopnic in ob-
novo asfaltnih površin pred 
poslovilnim platojem. Ta 
dela bo zaradi relativno vi-
sokih stroškov potrebno iz-
peljati v fazah. Za leto 2014 
je za obnovitvena dela na 
pokopališču predvidenih 20 
tisoč evrov, trenutno pa iz-
delujemo projekt za omenje-
no obnovo.
JP Komunala Trbovlje, d. o. o.

Praznik dela
Kot veleva tradicija, smo 

tudi letos na Kipah pripravili 
kresovanje. Po nastopu Delav- 
ske godbe Trbovlje je zbrane 
nagovoril župan, ki je v svojem 
nagovoru poudaril: »Naj bo 
prvi maj praznik vseh tistih, ki 
si prizadevajo, da bi se s pošte-
nim in trdim delom lahko potr-
dili kot koristni člani družbe, da 
bi si zaslužili smiselno in vre-
dno prihodnost. Da bi za svoje 
znanje, spretnosti, pričakova-
nja, sodelovanje z drugimi in 
medsebojno solidarnost lahko 

prejeli pošteno plačilo in spošto-
vanje. Prvi maj je bil od nekdaj 
velikega pomena za našo sredi-
no, za naše kraje. V Trbovljah je 
bilo delavstvo vedno v središču, 
močno, solidarno. Tega se mo-
ramo s ponosom spominjati. Tr-
boveljčanke in Trboveljčani smo 
vselej med prvimi poprijeli za 
delo, vselej smo bili med prvimi 
v borbi za pravičnost in boljši 
jutri. Naj ostane tudi v priho-
dnosti tako.« V nadaljevanju 
so za veselo vzdušje poskrbeli 
člani skupine Ping Pong band 
in gostja Špela Grošelj. 

Prvi junij v Trbovljah  
nekoč in danes

Od leta 1945 imamo Trboveljčanke in Trboveljča-
ni 1. junija občinski praznik. Tako se spominjamo 1. 
junija leta 1924, ko je organizacija Orjuna (Organiza-
cija jugoslovanskih nacionalistov) izvedla pohod po 
Trbovljah. Pred današnjim muzejem so se spopadli 
orjunaši in komunisti. Žrtve so bile na obeh straneh, 
med najbolj znanimi pa je bil Franc Fakin, pripadnik 
delavstva. Ker so trboveljski delavci pod okriljem ko-
munistov tistega dne bistveno pripomogli k poznej-
ši razpustitvi in prepovedi delovanja Orjune (leta 
1926), so takratni najvišji organi Občine Trbovlje 
kmalu po letu 1945 sklenili, da 1. junij ovekovečijo 
kot občinski praznik. Na prvojunijski dan tako po-
teka osrednja občinska slovesnost, v okviru katere so 
podeljena tudi najvišja občinska priznanja/nagrade 
(prvojunijske nagrade) za izredne dosežke posame-
znikov oz. skupin na področju gospodarstva, kulture, 
športa itn. oz. za dosežke, ki pozitivno zaznamujejo 
Občino Trbovlje. Posameznikom, ki so s svojim de-
lom pripomogli k razvoju Trbovelj, se podeljuje naziv 
častni občan. 

V spomin na dogajanje leta 1924 so v Trbovljah po 
prvem juniju poimenovali tudi osrednjo enosmerno 
ulico med Trgom revolucije in elektrarniško stolpni-
co, 1. junij pa se je nekdaj imenovalo tudi večje tr-
boveljsko trgovsko podjetje, ki ga danes ni več. Ime 
ulice vsekakor ostaja, prav tako vsakoletno prazno-
vanje ob občinskem prazniku ter seveda podeljevanje 
občinskih nagrad in celodnevno rajanje, ki ob nasto-
pih različnih glasbenikov poteka dolgo v noč. Doma-
čine spominja na preteklost in v njih drami pogum 
in energijo, ki sta našim prednikom pomagala skozi 
takšne in drugačne čase do danes. Naj tudi nam po-
magata v boljši jutri. Srečno!

Katra Hribar Frol
Vir: Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in 

počez, Trbovlje, Tiskarna Tori.
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Na občinski praznik, 1. 
junija, se občani in občan-
ke spominjamo dogodkov iz 
preteklosti, na boj delavstva 
proti Orjuni, 90 let praznu-
jemo letos od takrat. Upra-
vičeno smo ponosni na del 
naše bogate zgodovine. Vsa-
ko leto ponosno in zavestno 
praznujemo, da pripadamo 
Trbovljam – naši občini in 
našim rodovom. Ob tem pra-
znujemo lepoto naše narave 
in kulturne dediščine, našo 
delavnost, ustvarjalnost, so-
delovanje ter uspehe, za ka-
tere so še kako pomembni 
medsebojno razumevanje, 
pomoč, prijateljstvo in vizija. 
Vsi smo del te naše skupno-
sti in vsak po svoje jo po-
magamo soustvarjati, s svo-
jo edinstvenostjo ji dajemo 
poseben čar, z vztrajnostjo 
premagujemo ovire in sledi-
mo ciljem.

Ob prazniku naše občine 
vam izrekam iskreno vo-
ščilo z željo, da bi bil vsak 
naš dan prežet z vrlinami, 
ki nas bodo vodile k sku-
pnim ciljem in nas obenem 
navdihnile z novimi ideja-
mi ter izzivi za nadaljnji 
razvoj. 

Ob tej priložnosti naj se 
vam zahvalim za potrpljenje 
in razumevanje, ki ste ga po-

kazali ob delih v mestu in v 
okoliških krajevnih skupno-
stih, ob zaporah cest in hru-
pu. Vse to je nujno potrebno 
za ureditev in lepši videz 
naše občine.

Spoštovane, spoštovani, 
iskreno vam čestitam ob 
prazniku, vljudno vas vabim, 
da se v čim večjem številu 
udeležite prireditev, ki jih 
pripravljajo društva, organi-
zacije, zavodi in drugi. Vabi-
lo velja tudi občanom sose-
dnjih občin in vsem, ki jih 
bo pot zanesla v naše kraje. 
Naj bo letošnje praznovanje 
lepo in nepozabno, tako kot 
je vsako leto na ta prav po-
seben dan. 

Srečno in vse dobro vam 
želim!

Župan Vili Treven
s sodelavci

NAGOVOR ŽUPANA OB  
OBČINSKEM PRAZNIKU

Drage občanke, 
spoštovani občani! 

Priložnost za trboveljske 
prebivalce

opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec (preverja se pri 
OZS in AJPES). Podrobne informacije najdete na spletni strani 
Eko sklada RS, pri svojem upravljalcu zgradbe in na občini.

O energetski prenovi stanovanjskih stavb smo pisali v eni 
od zadnjih številk našega časopisa. Takrat smo vam konkretno 
predstavili primer prenove ene od stanovanjskih stavb v Trbo-
vljah. Podali smo vam informacije, koliko to stane, kako so se 
tega lotili stanovalci izbrane stavbe, kdo je vodil prenovo in 
podobno. Ker je pod vprašanjem, kdaj bomo v Trbovljah spet 
deležni (do) polovične vrnitve upravičenih stroškov pri ener-
getski prenovi stavb, je prav, da o tem, v kolikor je stavba stara 
in ste jo nameravali prenoviti, razmislite danes. Številne stavbe 
v Trbovljah prihajajo v obdobje, ko beležijo 30 ali več let staro-
sti in bodo (ali pa so že) vsekakor potrebne energetske prenove. 
Razlika je le v tem, da vas bo to čez nekaj let stalo veliko več, 
kot vas bo danes (v primeru, da takšne subvencije v prihodnje 
ne bo več). 

Jasna Gabrič, mag.

Najbrž ni več Trboveljčana, ki ne bi opazil v zadnjem letu dni, 
da je svojo zunanjo podobo zamenjalo kar nekaj stanovanjskih 
zgradb v mestu. Prav v teh mesecih lahko vidite, da se na prenovo 
zunanjosti pripravlja še kar nekaj objektov. Zagotovo ste se prav 
tako vprašali, zakaj ravno zdaj in zakaj toliko stavb. Tudi vaša 
stanovanjska zgradba bi bila lahko med njimi, v kolikor stano-
valci soglašate s prenovo. Strošek energetske obnove stavbe (kar 
strokovna in pravilna izdelave fasade tudi je) vam v višini do po-
lovice (50 %) upravičenih stroškov krije Eko sklad RS v primeru 
prijave na razpis in ob upoštevanju vseh razpisnih pogojev. Pre-
ostalo polovico pokrijejo lastniki stanovanj. 

V mesecu februarju je Eko sklad RS objavil razpis za Nepovra-
tne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovlji-
vih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih 
stavb. V večini slovenskih krajev bo Eko sklad RS v ta namen po-
vrnil 25 % upravičenih stroškov, v Trbovljah pa zaradi sprejetega 
odloka o načrtu za kakovost zraka do 50 %. Torej bodo povrnili 
do polovico vseh upravičenih stroškov. 

In kaj bo predmet višjih spodbud? To bodo spodbude za na-
ložbe v starejše stanovanjske stavbe, in sicer za:
– toplotno izolacijo fasade starejše stanovanjske stavbe;
– celovito obnovo starejše stanovanjske stavbe;
– vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega
 stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi;
– vgradnjo toplotne črpalke, kjer ni predviden drug prednostni 
 način ogrevanja;
– priključitev na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso;
– toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanem   
 prostoru v starejši stanovanjski stavbi;
– vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega 
 zraka.

Naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena. Vlogo s prilo-
gami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem prime-
ru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude. Na 
javnem pozivu lahko sodeluje fizična oseba, ki je vlagatelj in la-
stnik nepremičnine, ožji družinski član ali najemnik s pisnim so-
glasjem lastnika. Predračun ne sme biti izstavljen za pravno ose-
bo ali samostojnega podjetnika posameznika. Naložba mora biti 
izvedena na stanovanjski stavbi. Naložbe v zidanicah, poslovnih 
prostorih itn. niso predmet nepovratne finančne spodbude (pre-
verja se v zemljiški knjigi in GURS). Vgradnjo in zagon posame-
znih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, lahko 



Kolesarjem prijazno mesto 
Kar nekaj je bilo v zadnjem času polemik na temo kolesarske 

steze v Trbovljah. Ustanovljena je bila celo iniciativa, ki je na-
sprotovala kolesarski stezi skozi Sallaumines, na drugi strani pa 
imamo iniciativo Trbovlje na kolo, ki si prizadeva za postavitev 
kolesarske steze v mestu in šteje nekaj več kot 300 podpornikov. 
Ne glede na mnenje enih in drugih je dejstvo, da so kolesarji del 
našega mesta in jih lahko srečate ali na cesti ali v naseljih. Prav 
tako je dejstvo, da je kolesarjenje sestavni del koncepta o traj-
nostnem razvoju okolju prijaznega mesta, še posebej tam, kjer 
se srečujemo s preseganjem prašnih delcev v zraku. Res je, da 
kolesarjenje ne bo v celoti odpravilo teh nevšečnosti, bo pa vsaj 
v manjšem deležu prispevalo k boljšemu stanju. Pa ne samo zra-
ka, temveč tudi k boljšemu počutju ljudi (gibanje), zmanjševanju 
pločevine na cestah in pločnikih, k manjšim stroškom prevoza za 
posameznika … Tisto, kar se morda komu pri nas v Trbovljah zdi 
sporno ali nenavadno in celo nemogoče, je stalna praksa v drugih 
slovenskih mestih in nekaj povsem običajnega. Ceste (kolesarske 
steze) postajajo polne kolesarjev, vse več je tudi urejenih posta-
jališč (parkirnih prostorov) zanje. Vemo, da je potrebno biti ob 
prečkanju ceste pozoren na voznike avtomobilov in na kolesarje, 
saj so enakovredni udeleženci v prometu. In zaradi vsega naštete-
ga ni slabe volje med ljudmi, saj je to nekaj vsakodnevnega. 

Res je, da relief v naši dolini predstavlja delno oviro za po-
stavitev kolesarske steze, prav tako pa je postavitev in umestitev 

Občina Trbovlje na drugem mestu 
po izboru bralcev 

S slovesnostjo na Ljubljanskem gradu se je v to-
rek končala Dnevnikova izvidnica, ki je iskala do 
turistov najbolj prijazne kraje na Slovenskem. Po 
izboru bralcev Dnevnika je naziv najbolj prijazne-
ga kraja prejel Črnomelj, poslušalci Radia Veseljak 
so izbrali Kranjsko Goro, strokovna komisija pa je 
najbolje ocenila Dravograd.

Nazive do turistov najbolj prijaznih krajev so ob-
čine prejele tudi za osvojena druga in tretja mesta. 
Po izboru bralcev Dnevnika so si drugo mesto za-
služile Trbovlje, tretje pa Zreče. Poslušalci Radia Ve-
seljak so na drugo mesto uvrstili Črnomelj, na tretje 
pa Dravograd. Strokovna komisija se je odločila za 
podelitev dveh drugih mest, in sicer Zrečam in Kranjski Gori. 
Strokovno komisijo so sestavljali etnolog Janez Bogataj, predse-
dnik Društva turističnih novinarjev Slovenije Drago Bulc, Dnev-

takšne steze precej draga. Relief (hribovito območje, ki obdaja 
ozko dolino) ni najbolj naklonjen povprečnemu kolesarju, a ne-
kje je potrebno začeti. Čeprav kolesarske steze še nimamo, to ne 
pomeni, da nimamo kolesarjev. Imamo jih. In to iz leta v leto 
več, le da so to kolesarji, ki so, dokler ni urejena kolesarska steza, 
del prometa na cesti, kolesarjenje pa je nevarnejše, kot bi bilo, če 
bi stezo imeli. In ker je, kot smo zapisali, nekje potrebno začeti, 
smo začeli s postavitvijo privezov za kolesa vzdolž naše doline. 
Te priveze so v zadnjem letu ali dveh uredili posamezni občinski 
zavodi, tudi kakšno podjetje ali trgovina za svoje stranke in za-
poslene, prav tako pa se je tega projekta lotila občina. Zaenkrat 
so privezi za kolesa med drugim pred občino, pred trgovino Va-
landovo, pred športnim objektom Partizan in na Rudarju, pred 
knjižnico, Delavskim domom ter pred MCT-jem … Priveze za 
kolesa, ki so bili postavljeni v preteklem mesecu, je izdelal Tomo 
Hutar. Privezi so narejeni iz nerjavečega jekla v obliki rudarskega 
vozička (hunta). Z idejo o privezih, ki bi se nanašali na del naše 
zgodovine, je sodeloval tudi PUNKT (Laboratorij za kreativne 
industrije). Upamo, da vam bodo dobro služili, ko se boste od-
pravljali po opravkih na občino, po nakupih v trgovino, na rekre-
acijo, v knjižnico ali pa na kakšno kavico v kavarno Delavskega 
doma. Zagotovo to niso zadnji postavljeni privezi, saj naj bi jih 
bilo v prihodnosti še nekaj. 

Trboveljčani smo na področju kolesarjenja in dejavnosti, po-
vezanih z njim, precej aktivni. Poleg iniciative Trbovlje na kolo 
imamo tudi Kolesarsko društvo Partizan Trbovlje, kjer vam ko-
lesarski mehanik lahko vsak dan med 17. in 18. uro popravi vaše 
kolo. Prav tako je društvo v mesecu aprilu organiziralo sejem ra-
bljenih koles. Prav vsi v našem mestu smo lahko ponosni na dva 
že tradicionalna dogodka, in sicer na Kolesarski vzpon na Kum 
ter na dogodek Auf-zic, kjer kolesarijo na Podmejo. 

Za konec pa še tale zanimivost. Po zadnjih podatkih je v 
vseh 27 državah EU prodaja koles prehitela prodajo avtomo-
bilov, z izjemo Belgije in Luksemburga. Med prvimi petimi na 
lestvici je tudi Slovenija. Prvič po drugi svetovni vojni se je 
zgodilo, da se je tudi v Italiji prodalo več koles kot pa avto-
mobilov, kar bi se pred nekaj leti marsikomu zdelo absurdno, 
a nas žal finančni položaj v vse večji meri sili v prilagajanje in 
iskanje novih rešitev.

nikov urednik in novinar Vito Avguštin in direktor 
podjetja E-laborat Primož Žižek. Petnajst naključ-
no izbranih krajev so v minulih mesecih obiskali 
tuji državljani – tako imenovani Dnevnikovi izvi-
dniki. Podali so se v Beltince, Cerkno, Črnomelj, 
Dravograd, Gorenjo vas – Poljane, Izolo, Kranjsko 
Goro, Maribor, Mozirje, Pivko, Rogaško Slatino, 
Tolmin, Trbovlje, Trebnje in v Zreče. Preverjali so 
turistično ponudbo in storitve turistično-informa-
cijskih centrov. Njihove vtise so nato novinarji str-
nili v reportažah, objavljenih v časniku Dnevnik in 
na njegovi spletni strani, reportaže pa so bile pred-
stavljene tudi na radiu Veseljak. »Namen izvidnic 
je opozoriti tako na lepe kot tudi na manj lepe pla-
ti slovenske turistične ponudbe v upanju, da bo ta 

postala do gostov še bolj prijazna in še bolj gostoljubna,« so dejali 
na Dnevniku. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri sprejemu gostov v 
Trbovljah, in vsem, ki ste glasovali.
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Nakup in predaja 
avtomatskega 
zunanjega 
defibrilatorja (AED) 
na Dobovcu 

Poveljstvo Gasilske zveze 
Trbovlje je skladno z načrtom 
dela na področju prve pomoči 
v marcu na pročelje Gasilskega 
doma na Dobovcu namestilo 
prvi avtomatski zunanji defi-
brilator (AED) v Trbovljah, ki 
je občanom dostopen 24 ur na 
dan in je opremljen z elektro-
dami za defibrilacijo odrasle-
ga ter s posebnimi otroškimi 
elektrodami. Ker je sama na-
prava občutljiva na vremenske 
vplive, je shranjena v posebni 
ogrevani omarici, ki pa se brez 
težav odpre. Ob odpiranju se 
sproži alarm, ki okolico opo-
zori, da je potrebna pomoč.

Istočasno so vsi krajani v po-
štne nabiralnike prejeli obvestilo 
o montaži naprave ter kratka sli-
kovna navodila za uporabo. Ob 
pomoči skupine AED Zasavje 
pa smo ob predaji pripravili tudi 
praktični prikaz uporabe defi-
brilatorja. Kako zelo pomembna 
pridobitev je ta naprava, govori 
že podatek, da povprečno v Slo-
veniji vsak dan nenadni srčni 
zastoj doživi pet ljudi iz katere 
koli starostne skupine. V prime-
ru nenadnega srčnega zastoja je 
potrebno pri oboleli osebi izva-
jati temeljne postopke oživljanja 

Foto: Robert Ahlin

vse do prihoda reševalne ekipe. 
Z razvojem tehnologije pa se je 
k temu ukrepu dodala tudi zgo-
dnja defibrilacija z napredno 
elektronsko napravo – defibrila-
torjem v treh do petih minutah 
po dogodku, saj ravno izvedena 
zgodnja defibrilacija zviša dol-
goročno možnost preživetja kar 
na 50–75 %. Napravo smo naj-
prej namestili na Dobovcu, saj je 
ravno Dobovec kraj, ki je za re-
ševalne ekipe oddaljen 15 minut 
nujne vožnje, zato so kakršne 
koli možnosti za preživetje ob 
nenadnem srčnem zastoju sko-
rajda nične.

Naprava je popolnoma pri-
lagojena za uporabo nestrokov-
njakov. Oseba, ki nudi pomoč, jo 
le vklopi s pritiskom na gumb in 
sledi govornim navodilom v slo-

venskem jeziku. Pomembno je 
poudariti, da napačna uporaba 
naprave ni mogoča, zato jo lahko 
uporabite prav v vseh primerih, 
ko se oseba ne odziva. Če elek-

trični sunek ni potreben, ga na-
prava tudi ne bo dovolila izvesti, 
vam pa bo pomagala nuditi pra-
vilno prvo pomoč glede na stanje 
obolelega. Projekt je bil za Gasil-
sko zvezo Trbovlje tudi precej-
šen finančni zalogaj v višini 2300 
evrov. Prav zato se je potrebno 
zahvaliti vsem partnerjem, ki 
so priskočili na pomoč. Iskre-
na hvala Zavarovalnici Triglav, 
OE Trbovlje, občinskemu štabu 
civilne zaščite Občine Trbovlje, 
Območnemu združenju rdečega 
križa Trbovlje in PGD Dobovec 
z njihovimi donatorji. Močno 
se bomo potrudili, da naslednje 
leto s prav tako napravo opremi-
mo PGD Čeče.

Rok Janežič,  
pomočnik poveljnika  

GZ Trbovlje za prvo pomoč
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ČASTNI OBČAN
Gospod Milan Cerinšek je ži-
vel v petčlanski družini, ki jo 
je preživljal oče, soboslikar in 
pleskar. Družina se je leta 1925 
preselila v Trbovlje, kjer se je 
leta 1937 začel učiti fotografske 
obrti pri mojstru Weissu. Po 
vojni je leta 1946 opravil moj-
strski izpit iz fotografske obrti. 
Zaposlil se je pri rudniku kot 
tehniški risar, v prostem času 
pa je opravil še nad 2.000 pro-
stovoljnih ur. Po okoliških va-
seh je predvajal poučne filme, 
pisal parole, risal plakate za vse 

prireditve v Trbovljah, oblikoval diplome, risal karikature in še 
bi lahko naštevali. Leta 1949 je opravil izpit za kinooperaterja in 
snemalca, leta 1950 pa se je poročil z Ivico Komat, s katero imata 
dva otroka.

S fotoaparatom je beležil dogodke na vrtu rudniške restavra-
cije, kabarejske predstave gledališčnikov, bil je kronist športnih 
dogodkov, športnih parad, izletov KD Svobode, gradnje Dela-
vskega doma, postavitve spomenika na Trgu revolucije, prvih vo-
litev, prvega TV-prenosa v Trbovljah, prvega avtomobila na Mr-

Marija Juraja
Marija Juraja je aktivna v raznih društvih že od svojega 18. leta. 
Udeleževala se je delovnih brigad in si zaradi uspešnosti pri delu 
pridobila naziv udarnice. Bila je sindikalna zaupnica, s svojimi 
sodelavci pa je po upokojitvi ohranila dobre odnose, saj vsako leto 
organizira srečanje.

Dve leti po upokojitvi se je kot prostovoljka in družabnica po-
svečala oskrbovancem Doma upokojencev Franca Salamona Tr-
bovlje. Za delo družabnice skupin se je strokovno izpopolnila pri 
dr. Jožetu Ramovšu za medgeneracijsko sodelovanje. Predsedni-
ca Turističnega društva Trbovlje je neprekinjeno 15 let in je ak-
tivno vpeta v delo vsak dan, pogosto tudi ob sobotah in nedeljah 
kot prostovoljka. V tem času odreja in nadzoruje delo mlajših 
prek javnih del. Pod njenim mentorstvom je več kot 30 mladih 
ljudi prejelo zaposlitev takšne vrste. 

Dejavnost Turističnega društva, ki ga vodi nadvse uspešno, se 
je in se še kaže v projektih, kot so organizacija in izvedba devetih 
srečanj Žabjevaščanov, organiziranje izletov zunanjih skupin, ki 
obiščejo Trbovlje, vključno z vodenjem in razlago zanimivih tu-
rističnih točk, pohod z baklami na Čebine vsako leto 17. aprila 

LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI

Foto: Peter Jamnik

zlici in splavitve ladje Trbovlje. Deset let je bil upravnik mestnega 
podjetja Foto Trbovlje, od leta 1966 do upokojitve leta 1977 pa je 
bil zaposlen v Strojni tovarni Trbovlje kot propagandist. Po vsej 
Jugoslaviji je fotografiral objekte, rudnike in mehanizacijo. Po 
upokojitvi je še naprej dokumentiral spremembe in z aparatom 
posnel številne dogodke v svojem mestu. 

Zahvaljujoč Milanu Cerinšku je nastal izjemen fotografski in 
filmski opus, urejen kronološko in tematsko. Je torej nekakšen va-
ruh lokalne dediščine in poleg tega še donator z veliko začetnico. 
Na ustanovnem sestanku Muzejskega kluba Zasavskega muzeja 
Trbovlje (leta 2006) je Zasavskemu muzeju Trbovlje podaril prek 
3000 svojih negativov. Sodeluje pri razstavah in daruje predmete, 
ki jih natančno opremi z vsemi podatki, kar je le še korak od in-
ventarizacije in spremembe predmeta v muzealijo. Poleg fotografij 
in predmetov pa kot kredibilen sogovornik prispeva tudi zanesljiva 
pričevanja z različnih področij. 

A fotografiranje in arhiviranje nista edina Cerinškova aduta. V 
devetih desetletjih v Trbovljah je svoj čas, veščine, znanje in mo-
drost vztrajno delil tudi na drugih področjih družbenega življe-
nja. V zadnjih letih je s svojim aktivnim sodelovanjem prispeval 
k oživitvi medgeneracijskega dialoga v občini na prireditvah, 
okroglih mizah in na razstavah. Zaradi svojega izjemnega foto-
grafskega opusa, odnosa do kulturne dediščine, soljudi in svoje-
ga mesta je Milan Cerinšek več kot upravičen do naziva častni 
občan Trbovelj. 

PRVOJUNIJSKI NAGRAJENKI
Komisija za občinska priznanja ter Občinski svet Občine 

Trbovlje sta sklenila, da se letos podelita dve prvojunijski na-
gradi, in sicer gospe Mariji Juraja za večletno uspešno delo 
na področju delovanja društev, promocije občine in ohra-
njanja kulturne in tehnične dediščine ter gospe Danici Hren 
za delo na področju razvoja socialnega varstva in uspešno 
vodenje Doma upokojencev Franca Salamona Trbovlje.

Marija Juraja z Borisom Gunzkom, ki jih na harmoni-
ki spremlja pri številnih projektih društva. Foto: Peter 
Jamnik

s pevci in muzikanti ter z recitatorji, organizacija in izvedba pri-
reditve Zlata vrtnica, ki je vsako leto sredi decembra kot sklepna 
prireditev s podelitvijo najvišjega priznanja zlate vrtnice ter več 
priznanj posameznikom, društvom, organizacijam itn. 

Člane in še posebej člane upravnega odbora je znala vzpodbu-
diti za vzajemno delo v društvu. Delo in uspehi društva so vidni 
na številnih področjih v trboveljski občini in Zasavju. Nagrajen-
ka je članica skupine Literarni prijatelji pri Društvu upokojencev 
Trbovlje, aktivna je tudi na družbenem in družabnem področju, 
več mandatov je sodelovala v Društvu računovodij, finančnikov 
in revizorjev Trbovlje, ki povezuje članstvo Trbovelj, Hrastnika 
in Zagorja.  
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Danica Hren je direktorica Doma upokojencev Franca Sa-
lamona postala leta 1996.

Danica Hren
Danica Hren na področju socialnega varstva deluje že 34 let. 
Leta 1989 se je zaposlila v Domu upokojencev Franca Salamona 
Trbovlje na delovnem mestu socialne delavke. Bila je pobudnica 
za ustanovitev skupin starih za samopomoč v domu, začela je so-
delovati z Inštitutom dr. Antona Trstenjaka Ljubljana. Ves čas je 
sodelovala pri vključevanju prostovoljcev v delo in pri javnih raz-
pisih za sofinanciranje razvojnih in preventivnih programov na 
področju socialnega varstva. O dejavnosti socialnega dela, kakor 
tudi o življenju v domu, je redno objavljala članke v publikacijah 
in medijih javnega obveščanja. Z nastopom delovnega mesta di-
rektorice (leta 1996) je še okrepila delo skupin. V letu 2000 ga je 
nadgradila z ustanovitvijo mreže medgeneracijskih skupin za ka-
kovostno starost in z ustanovitvijo društva Upanje. 

Ves čas svojega delovanja v domu je bila mentorica študentom 
socialnega dela v času pripravništva in obvezne prakse, pri razi-
skovalnih nalogah študentov predvsem s področja prostovoljne-
ga dela v socialnem varstvu, ker je bil dom v Trbovljah dolgo časa 
edina ustanova, ki je vključevala prostovoljce.

Med njenim vodenjem je dom postal širše prepoznaven soci-
alnovarstveni zavod z dobrimi priporočili. Je članica Upravnega 
odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, aktivno sodeluje 
v lokalnem koordinacijskem telesu za reševanje socialne proble-
matike v občini, dva mandata je bila tudi članica Sveta krajevne 
skupnosti Franca Fakina. Za društva invalidov Trbovlje, Radeče 
in Rimske Toplice vodi in izvaja programe na nacionalni ravni 

na področju socialnega varstva. Poleg vseh izobraževanj je v teh 
letih aktivno sodelovala tudi v dveh mednarodnih projektih s po-
dročja socialnega varstva. 

Priznanje širše družbene skupnosti je prejela v preteklem letu, 
ko so ji z Ministrstva za socialo, delo in družino ponudili in po-
zneje tudi poverili sanacijo Doma starejših v Preboldu. Gospa 
Hren je sprejela tudi ta izziv in ob obveznostih v trboveljskem 
domu je letos prevzela nalogo izboljšave doma v Preboldu. 
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Dan upora proti 
okupatorju

V Delavskem domu Tr-
bovlje smo obeležili državni 
praznik – dan upora pro-
ti okupatorju. V kulturnem 
programu so sodelovali Mo-
ški pevski zbor Alpina Žiri, 
Pevski zbor Jadran iz Fre-
yming-Merlebacha (Franci-

ja) in Moška vokalna skupina 
Un 's Trboul. Zbrane sta na-
govorila župan Vili Treven in 
Marija Govejšek, predsedni-
ca Zveze borcev za vrednote 
NOB Trbovlje. Obiskovalke 
in obiskovalci v dvorani so 
uživali ob poslušanju (neka-
teri tudi ob prepevanju) do-
moljubnih pesmi.

OGLAŠUJTE V 
ČASOPISU
SR(E)ČNO TRBOVLJE 
TUDI VI!

Veselimo se sodelovanja  
z vami.

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

OGLAŠUJTE V



8 DRUŽBA
Torek, 27. 5. 2014

Kaj barva fasade pove o vašem sosedu? 
Slovenija še nikoli ni bila tako 
pisana, kot je zdaj. Ne govori-
mo o lepotah in barvitosti cve-
točega  pomladnega drevja ali 
mizah, obloženih z velikonoč-
nimi dobrotami in s pisanimi 
pirhi, govorimo o  živih barvah 
fasad, ki so posejale slovenski 
prostor.

Barve fasad med 
teorijo in prakso

Fasada morda ni najpo-
membnejši arhitekturni ele-
ment, prav gotovo pa vzposta-
vlja pomemben odnos zgradbe 
do bližnjih objektov, okolice in  
človeka, ki se v tem prostoru 
giba. Njena vloga seveda ni le 
estetska, saj opravlja tudi šte-
vilne druge funkcije, povezane 
z ugodjem bivanja v zgradbah, 
kot na primer toplotna zaščita 
notranjih prostorov pred mra-
zom in vročino, njihova osve-
tlitev in senčenje, prezračeva-
nje in podobno.  

Urejanje prostora je izvirna 
naloga lokalnih skupnosti. Ob-
čine smo skrbnice prostora in 
ga urejamo s posebnimi pred-
pisi – prostorskimi akti.  Tam 
so med drugim natančno opre-
deljeni tudi merila in pogoji, 
ki jih je potrebno upoštevati 
pri oblikovanju fasad objektov. 
Določeno je, kakšno naj bo 
oblikovanje posameznih fasa-
dnih elementov, kateri materi-
ali se lahko uporabijo, kakšni 
naj bosta njihova struktura in 
barva. Ta določila niso odraz 
osebnega okusa pripravljavca, 
pač pa temeljijo na poznavanju 
estetskih načel oblikovanja, 
izdelanih strokovnih analizah 
lokalnih značilnosti prostora 
in v njem prisotne kakovo-
stne tradicionalne arhitektu-
re. Tradicionalne barve fasad, 
predvsem na slovenskem po-
deželju, so bile večinoma bele 
in v blagih odtenkih pastelnih 
zemeljskih barv, saj zaradi obi-
lice zelenja, sonca in modrine 
v okolju ni bilo prav nobene 
potrebe po vnašanju dodatnih 
barv v naš življenjski prostor. 

V gradbenem dovoljenju, ki 
se izda za gradnjo stavbe, so 

Stanovanjska soseska Sallaumines je po več kot tridesetih letih od konca gradnje zagotovo po-
trebna prenove. Potem ko smo se v lanskem letu skupaj lotili obnove zunanjih površin, so začeli 
dobivati novo in svežo podobo tudi posamezni objekti. Stanovalci so, v dogovoru z avtorjem ob 
energetski obnovi, ohranili prvotno zasnovo, materiale in barvo fasade ter tako postavili izho-
dišča za nadaljnjo prenovo. To pomeni, da bodo prenove preostalih blokov sledile barvi fasade 
in načinu prenove te stolpnice.

zapisani osnovni pogoji gra-
dnje, tudi tisti, ki se nanašajo 
na oblikovanje fasade. Objekt 
je potrebno graditi skladno s 
projektno dokumentacijo in 
z izdanim gradbenim dovo-
ljenjem. Nadzor nad gradnjo 
stavbe izvajajo odgovorni nad-
zorniki, ki odgovarjajo za skla-
dnost gradnje s pogoji iz grad-
benega dovoljenja, in pristojne 
inšpekcijske službe, ki v okviru 
inšpekcijskega nadzorstva vr-
šijo nadzor nad gradnjo, da se 
le -ta izvaja skladno z izdanim 
gradbenim dovoljenjem, in da 
se dela, za katera ni treba pri-
dobiti dovoljenj, izvajajo skla-
dno s prostorskimi akti in z 
gradbenimi predpisi.

Vzroki za obstoječe 
stanje

Kaj je, kljub zgoraj nave-
denemu, vzrok temu povsem 
kaotičnemu stanju v prostoru, 
kjer ima človek, ob vsej obse-
žni in zapleteni zakonodaji, 
občutek, da je vse dovoljeno 

in nič prepovedano, kjer nihče 
ničesar ne spoštuje, ne estetike 
in ne tradicije, še najmanj so-
človeka, s katerim v prostoru 
sobiva. Vzrok seveda ni en sam 
in rešitev ni hitra, še najmanj 
pa preprosta. 

V strokovni razpravi, ki je na 
pobudo Zbornice za arhitektu-
ro potekala na spletu, je eden 
od razpravljavcev zapisal, da so 
se kričeče barve in brezoblič-
ni prizidki pojavili takrat, ko je 
zasebna lastnina postala večja 
vrednota od skupne. Tej trditvi 
seveda ne moremo oporekati. 
Zavedanje, da je ovoj stavbe del 
skupnega javnega prostora, s ka-
terim vplivamo na podobo ce-
lotnega naselja in bivalno kako-
vost v njem, bi torej moralo biti 
izhodišče našega ravnanja tudi 
pri izboru barve fasade. Tudi 
psihologi pravijo, da so barvi-
te fasade posledica družbenih 
sprememb. Svetovna globaliza-
cija prinaša močne vplive tujih 
kultur, ki jih nekateri, v izjemi 
želji po drugačnosti, nekritično 

vnašamo v naše okolje po nače-
lu: bolj je barva fasade kričeča, 
bolj izstopamo od drugih. 

Ekonomska kriza je razkri-
la še mnogo bolj zaskrbljujočo 
krizo vrednot. Ljudje postaja-
mo vedno bolj agresivni, brez-
brižni drug do drugega in vse 
manj smo pripravljeni prispe-
vati k skupnosti ter prisluhniti 
potrebam drugih.

Neučinkovit 
inšpekcijski nadzor

Čeprav naša zakonodaja iz-
jemno varuje lastninsko pra-
vico, je zmotno prepričanje, 
da lahko s svojo lastnino poč-
nemo, kar nas je volja. Zaradi 
popolnoma neučinkovitega 
inšpekcijskega nadzora pa se v 
naši družbi ves čas krepi obču-
tek, da ustreznih norm in pred-
pisov sploh ni oziroma, če že 
so, jih ni potrebno upoštevati.

Rešitev je v nas samih
Najboljša rešitev je tako kot 

vedno v znanju. O uspehu iz-



9DRUŽBA
Torek, 27. 5. 2014

obraževanja nas lahko pre-
pričajo primeri dobre prakse 
zbiranja in ravnanja z odpadki, 
enake rezultate pa bi čez čas 
lahko dosegli tudi na podro-
čju arhitekture in prostora. 
Avtorice priročnika za izobra-
ževanje o grajenem prostoru 
Igriva arhitektura (Zavod RS 
za šolstvo, 2014) so o pomenu 
vzgoje in izobraževanja mladih 
o prostoru in arhitekturi zapi-
sale: »V prihodnje bo kakovost 
prostora odvisna predvsem od 
naših otrok in mladine. Prav 
oni bodo nekoč sprejemali 
razvojne prostorske odloči-
tve ali naročali gradnjo stavb 
in objektov, zato moramo da-
nes v vzgojno-izobraževalnem 
procesu poiskati načine, ki jim 
lahko omogočijo neposredno 

izkušnjo kakovostno graje-
nega prostora in arhitekture. 
Naučiti jih moramo opazovati 
in ločevati manj kakovosten 
prostor od kakovostnejšega ter 
jih naučiti zavedanja njegove-
ga pomena za vsakodnevno 
življenje. Če želimo v Sloveni-
ji krepiti prostorske vrednote 
in etične posege v prostor ter 
zagotoviti kakovosten prostor 
tudi za naše zanamce, je po-
membno z vzgojo in izobra-
ževanjem o grajenem prostoru 
in arhitekturi začeti že v pred-
šolskem obdobju.« Pomembno 
pa ni le izobraževanje mladih. 
Stanje, s katerim se soočamo, 
zahteva takojšne ukrepe in hi-
tre rešitve, torej izobraževanje 
tistih, ki danes odločajo o bar-
vi »oblek« in »preoblek« stavb. 

Zaradi vsega naštetega izbira barve fasade še zdaleč ni 
stvar stroke in predpisov, pač pa je največkrat, še zlasti, če 
gre za obnovitvena dela, kjer gradbeno dovoljenje ni po-
trebno, prepuščena samovolji posameznega lastnika, nje-
govim estetskim vrednotam, razumevanju širšega javnega 
interesa in poznavanju prostorskih in arhitekturnih zakoni-
tosti. Takšna samovolja, podprta s pomanjkljivim znanjem, 
neučinkovitim nadzorom, nekritičnimi proizvajalci (proda-
jalci) barv in izvajalci del, pa počasi, a vztrajno, ruši tradi-
cionalno podobo naših naselij in jih spreminja v cirkuška 
tekmovališča – kdo bo hujši.

Takšna ureditev balkonov je neprimerna z vidika estetike in 
veljavnih predpisov. Tukaj ne govorimo samo o različnih bar-
vah balkonov, temveč tudi o večjih posegih v izgled stolpnice, 
kot je zazidava balkona na tej fotografiji. Tudi balkoni vplivajo 
na izgled celotnega naselja, saj so njihov sestavni del.

Velik izziv predstavljajo energetske obnove objektov z oblo-
go iz fasadne opeke s tehnološkega in z vidika arhitekturne-
ga oblikovanja. Zagotovo ene najlepših fasad v mestu dolga 
leta niso potrebovale nobenega vzdrževanja, še danes, če-
prav so stare, odlično kljubujejo zobu časa. Poleg njihove 
vzdržljivosti jih odlikujejo številni arhitekturni detajli, ki jih 
sicer pri drugih objektih redko vidimo. Ker so pomemben 
dejavnik v mestu, obnova teh objektov ne bi smela biti pre-
puščena zgolj lastnikom in stroškovni logiki.

Hitro ukrepanje je po-
membno, saj smo v času in-
tenzivne prenove objektov 
zaradi energetske sanacije, ki 
se v končni fazi udejani tudi 
z novo barvo fasade. Potreb-
no bo ustrezno izobraževanje, 
nadgrajeno z vzorčnimi pre-
novami stavb in morda celo 
s finančnimi spodbudami za 
lastnike, kar bi prav gotovo 
prineslo rezultate in zaveda-
nje posameznika, da z izbiro 

barve fasade sooblikuje zu-
nanji prostor in tako vpliva 
na urejenost in podobo celo-
tnega naselja, to pa ima tudi 
temu primerne gospodarske 
in finančne učinke. Dokazano 
je, da je vrednost nepremič-
nin v urejenem in skladnem 
prostoru znatno višja, prav 
tako pa tudi pripravljenost 
uspešnih gospodarskih družb, 
da v vlagajo v tak prostor.  

Nives Kropivšek



ZŠAM Trbovlje izvedel 
sedmo preventivno 
akcijo Poligon 
motorist 2014

Združenje šoferjev in avto-
mehanikov Trbovlje, Policijska 
postaja Trbovlje in SPV Ob-
čine Trbovlje smo že sedmič 
zaporedoma izvedli preizkus 
varne vožnje z motornimi ko-
lesi in motorji na začetku mo-
toristične sezone. 

Policijska postaja Trbovlje 
je s pomočjo dveh inštruk-
torjev iz PPP Ljubljana s tem 
preventivnim programom 
predstavila tudi opremo, ki jo 
uporabljajo pri svojem delu. 
ZŠAM Trbovlje je na predsta-
vitev preizkusa povabil tudi 
reševalno službo Zdravstve-
nega doma Trbovlje s svojo 
opremo in ekipo Gasilskega 

Društvo invalidov je bilo 
ustanovljeno 29. marca 1974. 
Temeljna načela delovanja 
društva ob ustanovitvi so bila: 
skrb za človeka, humanost in 
solidarnost. V teh štiridesetih 
letih se je v društvu zgodilo 
precej lepih in veselih dogod-
kov. Invalidi smo se družili 
na izletih, športnih dogodkih, 
delavnicah in na družabnih 
srečanjih, poleg tega pa izva-
jamo osem posebnih socialnih 
programov. Konec leta 2013 je 
bilo v društvo včlanjenih 1154 
rednih in 343 podpornih čla-
nov. V okviru društva delujejo 

sekcija ročnih del, pevski zbor 
Knapovsko sonce in športna 
sekcija. Pomembnejši dosežki 
so: leta 1997 prvič organizirana 
akcija Odprta dlan – zbiranje 
sredstev za ortopedske pripo-
močke, leta 2004 organiziran 
humanitarni koncert za nakup 
prenosnih aparatov za kisik, 
junija 2005 dodeljena prvoju-
nijska nagrada, decembra 2005 
dodeljena listina Občina po 
meri invalidov, oktobra 2006 
pa nakup lastnih prostorov na 
Trgu revolucije 26.

Društvo invalidov je včla-
njeno v Zvezo delovnih invali-

dov Slovenije, deluje v koordi-
naciji Zasavje Posavje, v katero 
so vključena društva MDI Liti-
ja – Šmartno pri Litiji, Zagor-
je, Trbovlje, Hrastnik, Radeče, 
Sevnica, Krško ter Brežice in je 
pobrateno z društvi MDI Ptuj, 
MDI Škofja Loka, MDI Cer-
knica - Bloke - Loška dolina in 
DI Piran. V petek, 28. marca 
2014, je Društvo invalidov Tr-
bovlje svečano obeležilo štiri-
desetletnico delovanja društva. 
Pozdravni nagovor sta imela 
dolgoletni predsednik dru-
štva Rudolf Janežič in župan 
Vili Treven. V posebno čast si 

Foto: Andrej Uduč

40 let Društva 
invalidov Trbovlje

štejemo, da je bil  slavnostni 
govornik prireditve predse-
dnik države Borut Pahor. Na 
prireditvi je predsednik Zveze 
delovnih invalidov Slovenije 
Drago Novak podelil častne 
znake ZDIS in pisna priznanja 
najaktivnejšim članom društva 
ter Območni enoti RK Trbo-
vlje. V kulturnem programu so 
sodelovali: pevski zbor društva 
Knapovsko sonce, varovanci 
VDC-ja iz Zagorja, Anja Pu-
stak in ansambel diatoničnih 
harmonik Glasbene šole Trbo-
vlje. 

Stanka Kink
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zavoda Trbovlje z vozilom za 
reševanje v prometnih nesre-
čah. Te prireditve se je ude-
ležilo več kot trideset mo-
toristov, no, na poligonu in 

prikazu varne vožnje je bila le 
dobra desetina junakov. Kljub 
spodbudnim besedam pod-
županje Jasne Gabrič, pred-
stavnika PP Trbovlje in po-

vezovalca programa Bogdana 
Baroviča se je večina odločila 
za preizkus vožnje motornega 
kolesa na simulatorju, vsesko-
zi pa so bili pozorni opazoval-
ci in poslušalci, kar tudi šteje. 

Obiskovalce in motori-
ste je najbolj zanimalo delo 
reševalne ekipe, reševanje 
ponesrečenega motorista, 
delovanje mobilnega vozi-
la z radarjem in oprema ga-
silskega vozila ter reševanje 
ponesrečenca iz avtomobi-
la (razrez vozila) v primeru 
prometne nesreče. 

Ob koncu te prireditve so 
dogajanje na poligonu po-
pestrili še člani kluba GOLD 
WING iz Slovenije s svojimi 
motorji – avtomobili.

Štefan Gorza, 
ZŠAM Trbovlje



Domfrca = praznik za nove čase
Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje v sodelovanju 

s številnimi zasavskim društvi in z organizacijami načrtuje 
v mesecu juniju izvedbo povezovalno-družabnega dogod-
ka DOMFRCA 2014. Namen dogodka je združiti lokalno 
skupnost vseh treh zasavskih občin in na enem mestu 
organizirati razno-
vrstne aktivnosti z 
različnih področij. 
Program dogodka 
obsega:

Domfrca ima 
ambicijo postati 
tradicionalen do-
godek, ki bo v pri-
hodnje privabljal 
ljudi iz vse Slove-
nije in iz tujine. V 
letu 2014 bomo 
dogodek organizi-
rali pod geslom Na 
svežih obratih, saj 
v zasavski prostor 
vnašamo nekaj 
prepotrebne ener-
gije, ki jo ustvarjamo 
za prihodnost. Dogodek Domfrca 2014 bomo organizator-
ji izvedli večinoma s prostovoljskim delom številnih pro-
stovoljcev sodelujočih organizacij. Na samem festivalu pa 
bomo vključili še dobrodelnost in zbirali denar za zasavska 
Društva prijateljev mladine.

Vabljeni, da se pridružite. 
Se vidimo na Kipah!

Ekipa Domfrca

Gremo mi na svoje 
skupaj z MCT-jem

Mladinski center Trbo-
vlje in podjetje Spekter sta v 
začetku februarja podpisa-
la dogovor, s katerim se za-
vezujeta, da bosta po svojih 
močeh olajšala stanovanjsko 
problematiko mladih iz Trbo-
velj. Tako je nastal projekt z 
naslovom Gremo mi na svoje 
z namenom, da mladim omo-
gočamo dostop do stanovanj 
po znižanih najemninah ter 
izvedemo praktična izobraže-
vanja s področja opremljanja 
in urejanja stanovanja. Danes 
se projekt nahaja v prvi fazi. 
Mladinski center Trbovlje je 
pred dnevi pridobil pilotno 
stanovanjsko enoto na na-
slovu Nasipi 41. Stanovanje 
bomo obnovili prek izobraže-
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V okviru projekta Gremo mi na svoje se začenja obnova 
pilotnega stanovanja na naslovu Nasipi 41. (Foto: Arhiv 
MCT) 

valnih delavnic, kjer se bodo 
mladi lahko naučili različnih 
inovativnih in nizkocenovnih 
pristopov s področja urejanja 
in opremljanja stanovanja. 
Delavnice bodo večinoma po-
tekale v juliju in avgustu. Vsi, 
ki vas tovrstna izobraževanja 
zanimajo, sporočite svojo ude-
ležbo na elektronski naslov 
denis.lihic@mct.si. Delavnice 
bodo obsegale izobraževanja 
s področja osnovnih gradbe-
nih del in kreativne izdelave 
notranje opreme iz rabljenih 
materialov. Druga faza pro-
jekta, kjer bodo stanovanja po 
znižanih najemninah na voljo 
mladim iz Trbovelj, pa je v 
tem trenutku zaradi morebi-
tne prodaje podjetja Spekter 
še pod vprašanjem. 

Mitja Adamlje, MCT

V tem letu Glasbena šola Trbovlje 
praznuje 75 let delovanja, 75 let pre-
danosti glasbi, 75 let vzgoje in ustvar-
janja odličnih umetnikov, prav toliko 
let povezovanja generacij, prenašanja 
izročila, ohranjanja tradicije in širjenja 
dobrega glasu o nas, o Trbovljah. V po-
častitev obletnice so pripravili številne 
prireditve, nekaj jih bo sledilo še v ju-
niju (oglejte si naš koledar prireditev 
na strani 34). Čestitke za vse dosedanje 
dosežke, za sedanje bogato delo, hkra-
ti pa vsem zaposlenim, profesorjem in 
učencem še veliko ustvarjalnih uspe-
hov v prihodnje!

Ustvarjanje, delavnice za otroke, predstave, 
koncerti, aktivizem, razstave, predavanja, kam-
piranje, učenje, piknik, počitek, šport, adrena-
lin, art, zabava, druženje.

75 let Glasbene šole Trbovlje



12 DRUŽBA
Torek, 27. 5. 2014

Ob dnevu Zemlje smo 
zasadili drevo 

Turistično društvo Trbovlje 
je ob svetovnem dnevu Zemlje 
21. marca organiziralo ogled 
naravoslovne in zgodovinske 
učne poti Prusnik. Ogled je 
vodila Vlasta Medvešek Crn-
kovič. Udeležence ogleda je se-
znanila z zgodovino Prusnika 
in zavarovanega območja Na-
tura 2000 v Zasavju. Prav tako 
pa smo v društvu ob dnevu 
Zemlje v sodelovanju z občino 

Foto: Peter Jamnik

in Zavodom za šport Trbovlje 
posadili drevo na letnem kopa-
lišču. Letošnje leto smo izbra-
li rdeči japonski javor, poleg 
pa smo zakopali stekleničko 
s sporočilom. Drevo so poleg 
predsednice Turističnega dru-
štva zasadili tudi preostali čla-
ni društva, podžupanja Občine 
Trbovlje Jasna Gabrič in direk-
tor Zavoda za šport Trbovlje 
Edvard Bravec.

Turistično društvo  
Trbovlje

Viški hrane tudi v Trbovljah
 Osnovni namen projekta Viški hrane je, da se najde učinko-

vit način pobiranja presežkov hrane iz trgovin in razdeljevanja 
te hrane tistim, ki jo potrebujejo. Gre pravzaprav za hrano, ki ji 
dotičnega dne poteče rok uporabnosti, kar pomeni, da mora biti 
nemudoma, to je ob zaprtju trgovine – še v času uporabnosti, pre-
dana oz. prepeljana porabnikom. Viški hrane je nacionalni Lions 
projekt, kamor smo se člani LK Brin Trbovlje priključili 
novembra lani.  Sama ideja v okviru Lions 
distrikta 129 (torej v Sloveniji) se je rodila 
pred tremi leti po zgledu drugih za-
hodnoevropskih držav, predvsem 
Nemčije. Od ideje do izvedbe 
smo potre- bovali nekaj 
časa, saj je bilo treba najti 
pravilen pristop in možnosti v 
okviru obstoječe zakonodaje. Prve 
so v akcijo vstopi- le članice LK Celje 
Mozaik, ki so pionirke na tem področju. Svoje 
delo so prikazale na Lions konvenciji v Velenju in tako 
se je širila ideja o pobiranju presežkov hrane tudi v druge Lions 
klube. S ponosom se lahko pohvalim, da smo se člani LK Brin 
Trbovlje priključili kot drugi klub v Sloveniji. Naša vnema in za-
nimanje za akcijo sta bila še toliko večja, saj se člani LK Brin 
globoko zavedamo, da je zasavska regija gospodarsko izjemno 
šibka in da je žal vse več ljudi, ki potrebujejo pomoč. Pri tem bi 
rada poudarila, da je logistika pobiranja in razdeljevanja presež-
kov hrane od kluba do kluba zelo različna. V našem konkretnem 
primeru je dokaj zapletena. Vendar, če je želja, je tudi pot. Zato 
je prav, da posebej izpostavim, da te akcije ne izvajamo člani LK 
Brin Trbovlje sami, čeprav smo pobudniki v Zasavju. V Zagorju 
z okolico (Kisovec, Izlake) akcijo izvajamo s pomočjo aktivistov 
RK Zagorje, v Trbovljah pa s pomočjo aktivistov Župnijske Kari-
tas Trbovlje. Kolegice in kolegi obeh humanitarnih organizacij s 
pomočjo svoje mreže zagotavljajo, da pobrana hrana pride v pra-
ve roke, za kar sem jim izjemno hvaležna. Sodelovanje je odlično 
in vsi se zavedamo, da smo skupaj močnejši pri uresničevanju 
našega poslanstva – pomoč pomoči potrebnim. Tudi finančni re-
zultati akcije so odlični in so bistveno nad pričakovanji.

Seveda brez donatorja pri takšnih projektih ne gre. Vsi sku-
paj se zahvaljujemo vodstvu Mercatorja, ki nam prek svojih dveh 
marketov v Kisovcu in Trbovljah (seveda ob trudu in prijaznosti 
vseh zaposlenih v obeh prodajalnah) omogoča izvajanje akcije. 
Imamo voljo, da hrana najde pot do tistih, ki so se iz kakršnih 
koli razlogov znašli v življenjskih stiskah. 

Maja Opresnik Kovačič, predsednica LK Brin Trbovlje

Dobrodelna akcija Sk8aj s srcem, ki je lansko leto postavila 
'skejtanje' v Sloveniji na zemljevid dobrodelnosti, letos pote-
ka v Zasavju. Vse do 15. junija se zbirajo sredstva za letovanje 
otrok iz socialno ogroženih družin. Zbrana sredstva se bodo 
razdelila med zasavska Društva prijateljev mladine. Zato va-
bljeni, da skupaj pomagamo poskrbeti za naše otroke.

Zasavski 'skejter' Tomaž Praunseis je z ekipo Sk8aj s sr-
cem in podporniki 24. maja v okviru festivala uprizoritvenih 
umetnosti Rdeči revirji prevozil pot od Zagorja do Hrastni-
ka in do Trbovelj. Skupaj približno 30 kilometrov na rolki, 
z enim samim namenom – pomagati. Njegova volja, moč in 
potreba, da naredi nekaj dobrega, je povezala njegovo ljube-
zen do 'skejtanja' z dobrodelnostjo. Tokrat z rolko po Zasavju 
– za otroke.

»Tako malo je potrebno, da si pomagamo. Vsak posame-
znik lahko spreminja svet na bolje. Revščine je danes vse več 
in ne smemo dopustiti, da brezbrižno hodimo ali pa 'skejta-
mo' mimo tega dejstva. Zato vas vabim, da podprete akcijo 
SK8aj s srcem. Če le lahko, podarite nekaj sredstev za leto-
vanje zasavskih otrok, za katere je to edina možnost, da do-
živijo nekaj dni morskih počitnic. Hvala vam, dobri ljudje,« 
pravi Tomaž.

Akciji SK8aj s srcem letos pomaga tudi organizator za-
savskega festivala Rdeči revirji, ki je odstopil možnost, da 
sredstva za otroke zberemo na njihovem računu in jih nato 
predamo zasavskim Društvom prijateljem mladine. Polepšaj-
mo otrokom letošnje poletje! Prispevajmo, pomagajmo, da-
rujmo! Sredstva na računu zbiramo do 15. junija! Hvala vam.

Več o akciji SK8aj s srcem na www.sk8ajssrcem.si.
Ekipa Sk8aj s srcem

SK8AJ S SRCEM
tokrat z rolko po Zasavju – za otroke

Sredstva nakažete na:
VITKAR zavod/Metelkova 6/1000 Ljubljana

TRR: SI56 0204 5001 7235 248
Namen nakazila: DONACIJA SK8aj s srcem
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Deset let sekcije 
Upokojenih 
pedagoških delavcev 
Trbovlje

Februarja je minilo deset  
let od ustanovitvenega se-
stanka 9. sekcije Društva upo-
kojenih pedagoških delavcev 
Slovenije. Ob ustanovitvi se 
je v sekcijo vključilo 37 upo-
kojenih pedagoških delavcev, 
danes pa je vanjo vključenih 
31 članic. Sestajamo se enkrat 
mesečno, rade se družimo, 
praznujemo okrogle obletni-
ce, se izobražujemo, v juniju 
pa imamo tradicionalni po-
hod na Čebine. Radovedne 
smo, kaj je novega v vrtcu ter 
trboveljskih osnovnih in sre-
dnjih šolah, zato vsako leto 
obiščemo eno izobraževal-
no ustanovo. Še vedno nam 
je lepo, ko se pogovarjamo 

o delu v razredu, vzgojnih 
problemih, o povezovanju s 
starši. Nekatere naše člani-
ce bi se rade udeležile tudi 
predavanj, ki jih organizirajo 
šole za starše ali učitelje. Me 
pa jih seznanimo z našimi de-
javnostmi in se pozanimamo 
o tistih učiteljih, ki se bodo v 
bližnji prihodnosti upokojili.

Aktivno se vključujemo tudi 
v dejavnosti Društva upokoje-
nih pedagoških delavcev Slove-
nije. V teh desetih letih smo si 
skupaj ogledali del Slovenije in 
tujine. Družimo se ob 25. maju, 
ki  je postal dan naše mladosti, 
na kulturnici, prednovoletnem 
srečanju in seveda na vsakole-
tnem zboru članov. Vsako leto 
v sekcijah opravimo prvi izbor 
literarnih in likovnih otroških 
del prispelih na razpis naše-
ga društva za F3ŽO. Letos je 

Z delom je začela 
nova skupina mladih 
podjetnikov

Aprila je v prostorih Regional-
nega centra za razvoj v Zagorju z 
delom začela prva letošnja dese-
terica skorajšnjih zasavskih pod-
jetnikov. Projekt Podjetno v svet 
podjetništva 2014, ki je name-
njen spodbujanju podjetništva 
med mladimi in njihovemu za-
poslovanju, je hkrati stekel tudi 
po drugih slovenskih regijah. 
120 mladim, ki odpirajo letošnjo 
sezono, bo do konca leta sledilo 
še 240 vrstnikov.

Regionalni center za razvoj 
kot glavni partner in še enajst 
slovenskih regionalnih razvoj-
nih agencij je že lani objavilo 
povabila udeležencem in izve-
dlo izbirne postopke, saj bi se 
moral program začeti izvajati 
že januarja. Zaradi dolgotrajnih 
postopkov je nastala trimeseč-
na zamuda, ki pa ne bo ogrozila 
projekta ali skrčila njegovega 
obsega. Celotna vrednost pro-
jekta, za vse regionalne centre, 
je 4,76 milijona evrov. Pro-
jekt sofinancira Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, največji, 
85-odstotni delež pa odpade na 
Evropski socialni sklad. V pri-
merjavi z lanskim letom se bo 

število udeležencev povečalo z 
260 na 360, čas usposabljanja se 
bo skrajšal s petih na štiri me-
sece, novost pa je tudi, da bodo 
imela podjetja, ki jih bodo ude-
leženci ustanovili v šestih me-
secih po končnem usposablja-
nju, možnost pridobiti nagrado 
v višini 3500 evrov. Osnovna 
ideja ostaja enaka: mladi pod 
vodstvom mentorjev razvijajo 
svojo poslovno idejo, pripravi-
jo poslovni načrt za ustanovitev 
podjetja in se usposabljajo za 
podjetniško kariero ali večjo 
zaposljivost. Enaka ostajajo tudi 
merila za ocenjevanje uspešno-
sti: najmanj 35 odstotkov ude-

ležencev mora v enem letu po 
končanem usposabljanju usta-
noviti podjetje in se v njem za-
posliti ali najti zaposlitev.

V prvi zasavski skupini pre-
vladujejo podjetnice, ki jih je 
šest, glede kraja bivanja pa Tr-
boveljčani, ki jih je prav tako 
šest (trije mladi so iz občine Za-
gorje in eden iz Hrastnika). Nji-
hove osnovne ideje, s katerimi 
so prepričali strokovno komi-
sijo, pa so s področja farmacije, 
fotografije, ribolova, oblikova-
nja, angleškega jezika, malih ži-
vali, vegetarijanske prehrane in 
negovanja oziroma lepotičenja.

Mihael Gornik

Članice društva so se zbrale na Čebinah.

Ekipa skorajšnjih zasavskih podjetnikov ima veliko do-
brih idej, znanja in elana, da jih spremeni v uspešne 
zgodbe.

imelo Društvo na festivalu tudi 
svoj prostor, kjer so se s plakati 
predstavile vse sekcije. 

Življenju so se dodala leta, 
zdaj je treba letom dodati ži-
vljenje – to je misel, napisana 
na naši pristopni izjavi. Zato 
vse upokojene pedagoške de-
lavce vabimo, da se nam pri-

družijo. Vsako leto pripravimo 
načrt dela, smo pa odprti za 
vse predloge in pobude. Vese-
li vas bomo. Skupaj si bomo v 
tretjem življenjskem obdobju 
naredili lepše dneve in lepša 
leta.    

Ana Zupančič, 
predsednica

Uspešen teden 
vseživljenjskega 
učenja

V maju 2014 so 
v Zasavju že trinaj-
stič po vrsti potekale 
brezplačne priredi-
tve v okviru tedna 
vseživljenjskega uče-
nja. Zasavska ljud-
ska univerza je kot 
koordinatorica letos 
k sodelovanju prite-
gnila sedemindvajset 
različnih ustanov, za-
vodov in društev, kar 
je največ doslej. Vsi 
skupaj so izpeljali več 
kot sto zanimivih pre-
davanj, delavnic in 
drugih dogodkov, ki 
se jih je udeležilo prek 
3000 občanov. Tako 
so s skupnimi močmi 
širili idejo in kulturo  
vseživljenjskega uče-
nja v Zasavju. O tem, 
kaj vse se je dogajalo, 
si lahko preberete na 
prenovljeni spletni 
strani www.zlu-trbo-
vlje.si.

Polona Trebušak, 
ZLU



Aktivnosti v okviru 
projekta Dvig socialnega in 
kulturnega kapitala

Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala vodi GESŠ, 
vanj pa sta poleg OŠ Trbovlje vključeni še OŠ Tončke Čeč in OŠ 
Toneta Okrogarja Zagorje. Da projekt res služi svojemu namenu, 
predstavljamo z dejavnostmi, ki jih je OŠ Trbovlje izvajala v me-
secu marcu.

Počastitev dneva žena
Dan žena bo stanovalkam 

Doma upokojencev Franca Sa-
lamona  gotovo ostal v lepem 
spominu. Mladi prostovoljci 
OŠ Trbovlje so jim, v sode-
lovanju z OŠ Tončke Čeč in z 
Vrtcem Mojca, praznik pope-
strili s krajšim programom. V 
polni dvorani so zanje peli lepe 
pesmi o mamicah in babicah, 
znano ljudsko pesem pa so sta-
novalci doma zapeli skupaj z 
otroki. Prisluhnili so tudi rit-

mom hip hopa, ob katerih so se 
mladi plesalci zavrteli na odru. 
Učenci so varovankam čestitali 
ob njihovem prazniku in jim 
kot pozornost podarili ročno 
izdelane rožice iz papirja krep. 
Varovanke niso skrivale na-
smeha ob prijaznem dejanju. 
Prav zaradi veselja, ki je tokrat 
presekalo vsakdanjik stanoval-
cev doma upokojencev, smo se 
odločili, da bomo tak obisk še 
kdaj ponovili. 

Tečaj uporabe 
mobilnega telefona in 
računalnika

Sodobna komunikacijska 
tehnologija se zelo hitro razvi-
ja, zato imajo starejši pogosto 
težave pri njeni uporabi. Veli-
kokrat se tudi zgodi, da s temi 
težavami ne želijo obreme-
njevati svoje okolice. Na dru-
gi strani pa so mladi na tem 
področju pravi strokovnjaki, 
zato smo se v okviru projekta 
Dvig socialnega in kulturne-
ga kapitala odločili, da ti dve 
skupini povežemo. Tako je v 
četrtek, 20. marca, v Domu 
upokojencev Franca Salamona 

v Trbovljah potekala delavnica, 
na kateri so trije prostovoljci 
OŠ Trbovlje, Tilen Verk, Luka 
Knez in Marin Deković, skupaj 
z učenci OŠ Tončke Čeč in di-
jaki GESŠ pomagali varovan-
cem doma pri reševanju njiho-
vih težav pri uporabi mobilnih 
telefonov in računalnika.

Srečanje je potekalo v prije-
tnem in sproščenem vzdušju. 
Na koncu so bili zadovoljni vsi 
prostovoljci, ki so lahko poma-
gali, varovanci pa, ker so se ne-
kaj novega naučili in bodo tako 
lažje uporabljali svoj telefon in 
računalnik. 

Emi Klenovšek

Na gimnaziji tudi o 
nanotehnologiji

Konec januarja 2014 smo di-
jaki 2. letnika gimnazije v okviru 
izbirnega predmeta študij okolja 
prisluhnili predavanju o podjetju 
Cinkarna Celje, poudarek pa je 
bil na nanodelcih in  nanotehno-
logiji. Najprej so nam predstavili 
podjetje, ki danes sodi med naj-
večje slovenske kemično-prede-
lovalne organizacije. Dejavnost 
je usmerilo v proizvodnjo in tr-
ženje pigmenta titanovega dio-
ksida. V nadaljevanju predavanja 
smo se dijaki seznanili predvsem 
s tem, kaj je pravzaprav nanode-
lec in kaj nanotehnologija. Tako 
so nas poučili, da je nanodelec 
vsak delec, ki je manjši od 100 

Z branjem do zvezd
Večer Z branjem do zvezd, 

ki je potekal na OŠ Ivana Can-
karja Trbovlje in je bil uvod 
v prvomajske počitnice, se 
je odvijal malce drugače, kot 
smo imeli v načrtu. Oblačno 
in pozneje tudi deževno vre-
me nam je skrilo zvezde, tako 
da širine neba, ozvezdij in ga-
laksij prek teleskopa nismo 
mogli opazovati. Vseeno pa 
smo večer začeli s skavti, ki so 
pokazali, kako zakuriti ogenj, 
na katerem smo si pripravili 
večerjo, hrenovke v testu, in 
celo sladico zraven – pečene 
banane. Dokler ogenj ni uga-
snil, smo v pravem tabornem 
vzdušju še odpeli nekaj pesmi 
ob spremljavi kitare, na katero 
je igrala Saša. Pred dežjem se 
je bilo treba skriti, zato smo 
se naučili postaviti bivak, tako 
kot to počnejo vojaki. Ime-
li smo pomoč strokovnjaka. 

Pozneje smo se preselili v te-
lovadnico, kjer smo si najprej 
pripravili spalni kotiček, nato 
pa smo nadaljevali s socialni-
mi igrami, ki jih je pripravila 
gospa Knapič in ob katerih 
smo se od srca nasmejali. Vsak 
učenec je predstavil tudi svojo 
»vstopnico« na naš večer; ne-
kateri so napisali pesem, dru-
gi predstavili kakšen kuharski 
recept – skratka morali so biti 
ustvarjalni. Pred počitkom 
smo si pogledali še nekaj raz-
ličnih knjig, npr. zvezdni atlas, 
kjer smo lahko videli zvezde, 
pesmarico, da smo lahko spet 
skupaj zapeli, na koncu pa smo 
prebrali še nekaj zgodb. Čas je 
hitro mineval in kar prekma-
lu je bilo treba zjutraj vstati. 
Po zdravem zajtrku smo se na 
šolskem dvorišču še malo pre-
tegnili in delili vtise pretekle 
noči. Bili smo zadovoljni.

Urška Cilenšek

nanometrov (1 nm = 10-9 m), 
nanotehnologija pa je ustvarja-
nje novih funkcionalnih materi-
alov, naprav in sistemov z novimi 
in izboljšanimi lastnostmi. Nau-
čili smo se, da lahko pravzaprav 
vsako snov pripravimo v nano-
strukturni obliki, zato so nano-
delci najpogosteje čisto običajne 
snovi, na primer kovine (žele-
zo, zlato, srebro, cink), kovinski 
oksidi (silicijev oksid, železov 
oksid, titanov dioksid …), oglji-
kovi delci, polimeri … Po zani-
mivem in poučnem predavanju 
smo strokovnjaku iz Cinkarne 
Celje zastavili nekaj vprašanj, na 
katere je z veseljem odgovoril.

Tjaša Konrad,  
GESŠ Trbovlje
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Učenci OŠ Ivana 
Cankarja so se uvrstili 
v polfinale

V okviru projekta SKK 
(Dvig socialnega in kultur-
nega dialoga) smo se tudi le-
tošnje šolsko leto učenci in 
učitelji OŠ Ivana Cankarja 
udeležili kulinaričnega tek-
movanja z dvema skupinama 
učencev. V vsaki skupini so 
bili po štirje učenci. V skupi-
ni Ziherce so bili Vid Cestnik, 
Lora Naglav, Daša Kos in Žan 
Strniša. Skupino Houdreti pa 
so sestavljali Tinkara Kešnar, 
Tajda Železnik, Nik Salkič in 
Nik Hočevar. Bili smo edina 
skupina iz trboveljskih osnov-
nih šol. Vsaka skupina je ime-
la nalogo, da izbere primerne 
recepte (jedi so morale biti lo-
kalne, avtohtone in sezonske, 
kakršne so kuhali včasih in 
so zdaj mogoče že pozablje-

Ekipa Zihrce iz Trbovelj 
pri pripravi jedi.

ne, lahko pa smo stare jedi 
predstaviti v novi preobleki) 
in zapiše seminarsko nalogo. 
Na tekmovanju so morali v 
dveh urah pripraviti tri jedi: 
enolončnico, močnato jed in 
prigrizek. Ziherce so kuha-
li »ajmuht«, cvrli »šnite« in 
pripravili jabolčno čežano, 

kot prigrizek pa so ponudili 
»špeh na vilici«. Houdreti pa 
so skuhali krompirjev golaž, 
spekli češpljev narastek in 
pripravili »trbouske« kruhke 
z jetrnico in kislim zeljem. 

Skupini Houdreti se je uspe-
lo uvrstiti v polfinale, ki je bilo 
10. aprila 2014 v Gostilni Peča-

rič v Ljubljani. Ob razglasitvi 
rezultatov regijskega tekmova-
nja smo se prepričali, da so pri 
ocenjevanju štele malenkosti 
in da so bili učenci ocenjeva-
ni kot pravi kuharski mojstri, 
zato smo se za polfinalno tek-
movanje še posebej potrudili. 
Jedi so ostale enake, predstavi-
tev tudi. V Ljubljani smo se po-
merili z ekipami z Gorenjske, 
iz Kamnika in Zasavja. Sedem-
članska strokovna žirija je bila 
zelo natančna. Poleg priprave 
jedi, organizacije med delom, 
čistoče in uporabe sestavin 
so ocenjevali tudi predstavi-
tev jedi komisiji. Tokrat nam 
žal ni uspelo, da bi se uvrstili 
v finalno tekmovanje, smo pa 
vseeno ponosni, ker smo uspe-
šno predstavljali našo šolo in 
Trbovlje. 
Sabina Potrbin, mentorica 

mladih kuharjev

Med 3. in 7. aprilom je v 
Bratislavi potekalo mednaro-
dno srednješolsko tekmovanje 
v debati, ki se ga je udeležilo 
24 držav iz treh celin. To je bil 
doslej največji turnir (4. zapo-
red) v slovaški prestolnici, saj 
je tekmovalo prek 40 ekip. Tek-
movanja so se udeležile tudi 
tri ekipe dijakov iz GESŠ Tr-
bovlje: Rok Hafner, Jaka Mla-
kar, Ajda Herman, Ana Štra-
vs, Kevin Korbar, Ajda Lisec, 
Maša Mlinarič, Peter Adamič 
in Kristina Rožanc. Spopadli 
so se tudi z reprezentancami, 

ki so prišle vadit za svetovno 
prvenstvo, in premagali slo-
vaško, madžarsko in češko. V 
boju za preboj v četrtfinale je 
ena izmed ekip za malo izpa-
dla, Slovenia – Logos C pa se je 
uvrstila med prvih osem, in si-
cer na peto mesto. Z zmagama 
v četrtfinalu in polfinalu so se 
zadnji dan spopadli v finalu. 
Nasproti so jim stali predstav-
niki svetovne ekipe iz Romu-
nije in na koncu tudi zmagali. 
Tako so se najvišje od naših 
uvrstili Peter Adamič, Maša 
Mlinarič in Kristina Rožanc, 

in sicer na drugo mesto. 
Za naše debaterje je to izje-

men dosežek, saj so se na naj-
težjem in največjem tekmova-
nju do zdaj uvrstili najvišje, 
sam turnir pa je bil na visoki 
ravni, saj so se ga udeležili so-
dniki ter trenerji najbolj pri-
znanih ekip in držav. V kate-
goriji posameznih govorcev se 
je med nekje sto šestdesetimi 
govorci mnogo naših uvrstilo 
med prvo petdeseterico, naj-
boljši rezultat pa sta dosegla 

Peter Adamič z 8. in Kristina 
Rožanc s 13. mestom. Tako 
se je četrta in za nekatere za-
dnja Bratislava vsem vtisnila v 
lep spomin, saj je turnir spre-
mljalo ogromno čudovitih 
čustev. Srečanja s starimi pri-
jatelji, ponovno spoznavanje 
bratislavskih ulic in spopadi 
z enkratnimi nasprotniki so 
naredili našo dobro staro Bra-
tislavo znova nepozabno.

Kristina Rožanc, 
 GESŠ TrbovljeBratislava 2014

Velik uspeh debaterjev in ekipe 
Logos v Bratislavi

Vabljeni k ogledu redne tedenske  
informativne oddaje Sedem. 

edina zasavska TV informativna oddaja

Vsak petek ob 18.30 in 20.00.
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Šola brez šole ni šala
Kljub temu da nimamo 

»naše« šole, OŠ Trbovlje, smo 
se vse leto trudili ustvariti op-
timalne pogoje za kakovostno 
opravljanje šolskega dela. V le-
tošnjem letu smo razseljeni po 
celih Trbovljah, kar izkoristi-
mo za povezovanje z drugimi 
javnimi zavodi in ustanovami, 
ki so nam glede na lokacijo bli-
zu, in se lahko od njih marsikaj 
naučimo.

Pomanjkanje prostora nas 
ni ustavilo, da ne bi pripravili 
prijetne, nekoliko drugačne in 
za učence bolj zanimive prire-
ditve ob kulturnem prazniku. 
Zanimiv intervju z gostom ob 
glasbi Metallice bo učiteljem 
in učencem ostal v prijetnem 
spominu. Tudi pri šolskih 
uspehih nam obnova ni prišla 
do živega. Učenci so sodelova-
li na državnih tekmovanjih iz 
znanja in osvajali srebrna in 
zlata priznanja. Poskusili smo 
se tudi v ekološko obarvanem 

Prvošolčki iz OŠ 
Tončke Čeč tudi 
zajtrkujejo v šoli

Po jutru se dan pozna. Kdo 
ne pozna tega pregovora? Zaj-
trk je tisti, s pomočjo katerega 
se bo naš dan začel veliko lepše. 
Redno zajtrkovanje se najlažje 
uveljavi v zgodnjem otroštvu. V 
okviru projekta Zdrava šola želi-
mo na OŠ Tončke Čeč doseči, da 
bi zajtrkovanje postala navada 
vseh učencev. V sodelovanju z 
Aktivom kmečkih žena Trbovlje 
smo v letošnjem šolskem letu za 
prvošolce pripravili skupne zaj-
trke v decembru, februarju in v 
aprilu. Prvošolci so na povabilo 
prišli v šolo ob 8. uri. Članice 
Aktiva kmečkih žena Trbovlje 
pa so zanje pripravile domač zaj-
trk. V decembru sta iz kuhinje 
zadišala močnik in prežganka. 
Prvošolci so na kruh iz krušne 
peči lahko namazali domačo 
marmelado in med, posladkali 
pa so se z orehi in lešniki. V fe-
bruarju je dišalo po »funštercu«, 
manjkali pa niso niti sladki po-
sušeni sadni krhlji. Učenci so se 
odžejali z zeliščnim čajem, slad-
kanim z medom. Prvošolcem pa 

tekmovanju Zeleno pero. V 
sodelovanju s Komunalo Tr-
bovlje so učenci pripravili 
literarne prispevke in v njih 
kritično razmišljali o onesna-
ževanju v Zasavju. S svojim 
odličnim delom so si prislužili 
sprejem pri ministru, šoli pa 
pripeli naziv Zemlji prijazna 
šola 2014. Na natečaju Živa 
voda so učenci fotografirali 
pokrajino v Trbovljah in na 
učni poti Prusnik. Dve foto-

grafiji sta po izboru žirije do-
segli 1. in 3. mesto. Vse doda-
tne aktivnosti, ki jih izvajajo 
učitelji in učenci poleg redne-
ga šolskega dela, predstavljajo 
našo šolo in mesto Trbovlje 
širše po Sloveniji, na kar smo 
izredno ponosni.

Čeprav imamo manjšo te-
lovadnico, nismo pozabili na 
šolska športna tekmovanja. V 
letošnjem letu so v ospredju 
igralci namiznega tenisa, saj 

so se uvrstili v finale držav-
nega tekmovanja. V zimskih 
mesecih smo blesteli na snegu. 
Učenci naše šole so osvojili 1. 
in 3. mesto na državnem tek-
movanju v veleslalomu, posku-
sili pa smo se tudi na držav-
nem tekmovanju v smučarskih 
skokih. Idej in volje nam kljub 
oteženi organizaciji dela ne 
zmanjka. Čutimo, da smo uči-
telji v letošnjem šolskem letu v 
naše delo vložili nekaj več. To 
se nam ob koncu leta vrača z 
uspehi učencev in zadovolj-
stvom staršev. Priznamo, da 
nas je bilo septembra strah, 
kako bodo stvari stekle, vendar 
smo si obljubili, da se bomo 
potrudili, sproti iskali rešitve 
in da nam bo uspelo. Ob kon-
cu bi se radi zahvalili vsem, ki 
ste nam v tem šolskem letu ka-
kor koli pomagali in nas spod-
bujali. Vsaka pohvalna beseda 
nam je vlila dodatno energijo 
za naše delo. 

Učitelji OŠ Trbovlje

gredo v slast tudi žganci, kar so 
dokazali v aprilu, ko so za zajtrk 
lahko izbirali med koruznimi, 
ajdovimi in belimi. Zabelili so 
jih z ocvirki ali prelili z mlekom 
oziroma belo kavo. 

Sodelovanje z Aktivom 
kmečkih žena Trbovlje pa smo 
na šoli še razširili. V okviru na-
ravoslovnega dne so se prvo-
šolci konec aprila odpravili na 
kmetijo Zakonjšek. Spremenili 
so se v prave male kmetoval-
ce. Ob pomoči članic Aktiva 
kmečkih žena Trbovlje so po-
sejali solato, peteršilj, korenje, 
redkev in posadili čebulo, grah 
in fižol. Po napornem dnevu so 
se odžejali z domačim sokom in 
posladkali s piškoti. Dogovori-
li smo se, da se v juniju otroci 
vrnejo na kmetijo, si ogledajo 
pridelek in iz njega, ob pomoči 
pridnih kmečkih žena, pripra-
vijo okusen prigrizek ali obrok. 
Za pomoč pri izvedbi projekta 
se iskreno zahvaljujemo Aktivu 
kmečkih žena Trbovlje. Veseli-
mo se nadaljnjega sodelovanja 
z njimi.

Karmen Lindič, koordina-
torica Zdrave šole

Podelitev priznanja zeleno pero 
na dan Zemlje v Ljubljani.

V okviru naravoslovnega dne so se prvošolci konec aprila 
odpravili na kmetijo Zakonjšek.

Zlato priznanje za 
STPŠ Trbovlje

V mesecu aprilu je v 
Kranju, na Srednji šoli za 
elektrotehniko in računal-
ništvo, potekalo državno 
tekmovanje iz matematike 
za dijake programov SSI 
in SPI. Udeležil se ga je 
tudi dijak naše šole Aleš 

Ravnikar iz oddelka teh-
nik računalništva, 3. c. Na 
državnem tekmovanju je 
Aleš osvojil zlato Vegovo 
priznanje iz matematike. 
Iskrene čestitke Alešu v 
imenu cele šole.

Aktiv matematike in 
naravoslovja, STPŠ 

Trbovlje
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21. mednarodna 
izmenjava dijakov 
iz Trbovelj in 
Scheinfelda

Na Gimnaziji in ekonomski 
srednji šoli Trbovlje (GESŠ) 
smo od 9. do 15. marca gostili 
20 dijakov in dva profesorja iz 
Gimnazije Scheinfeld v Nemči-
ji. V okviru mednarodne izme-
njave dijakov z Nemčijo je bila 
to že enaindvajseta zaporedna 
izmenjava, v kateri je sodelova-
lo že 1066 dijakov. Za naše goste 
smo pripravili pester program s 
poukom, z izleti, s filmskim ve-
čerom in spoznavanjem Trbo-
velj. Po prvih dnevih sta svoje 
vtise zapisali Jerneja in Tadeja: 
»Od dne, ko sta nam profesori-
ci omenili izmenjavo, je minilo 
že kar nekaj časa. Že od samega 
začetka pa smo se je zelo veseli-
li. Ko smo izvedeli imena naših 
partnerjev, je bilo veselje še ve-
čje. Najprej smo »stopili«v stik z 
novimi prijatelji prek elektron-

ske pošte in socialnih omrež-
ji. V nedeljo, 9. marca, pa smo 
jih, končno, spoznali še osebno. 
Dijaki iz Trbovelj prvi gostimo 
dijake iz Scheinfelda. Odpeljali 
smo jih na svoje domove, kjer 
smo jim predstavili svoje druži-
ne. Večer je zelo hitro minil, sle-
dil pa je prvi šolski dan – zanje 
v novem okolju. Dan za dnem 
spoznavajo, poleg naših krajev, 
tudi naš način življenja.

Do zdaj smo z njimi prežive-
li tudi prvi družabni večer ob 
gledanju slovenskega filma Po-
letje v školjki in popoldne (vsak 
po svoje) na izletu, ob igranju 
družabnih iger, pogovarjanju, 
nakupovanju … Prvi dnevi, ki 
smo jih preživeli skupaj, so pol-
ni lepih vtisov. Zelo se veselimo 
prihajajočih dni, ki jih bomo 
preživeli v njihovi družbi. Obe-
nem se zelo veselimo aprila, ko 
bomo zamenjali vlogi.«
Marjetka Kafel in Alenka 

Arh Šmuc, mentorici

Prišli, videli in 
zmagali s kratkim 
filmom o rudarjih

Konec meseca marca je v 
Ljubljani potekala razglasitev 
najboljših izobraževalnih vi-
deoposnetkov ACM. V okviru 
krožka avdio-video produkcija 
smo na Srednji tehniški in po-
klicni šoli Trbovlje posneli pr-
voosebni kratki film Horizont 
V in zasedli prvo mesto v kate-
goriji videoposnetkov fakultet 
in srednjih šol – v konkurenci 
je tekmovalo 18 videoposnet-
kov.

Film je poklon rudarjem, 
umrlim v nesreči 11. marca 
1961, in vsem našim dedom, 

ki so služili vsakdanji kruh v 
zasavskih rudnikih. Zavedamo 
se, da rudarjenje v Zasavju ne 
pomenijo le zanimive jedi, iz-
virne besede in kletvice, tem-
več pomeni bitko življenja na-
ših prednikov. Bilo je ogromno 
odrekanja, trpljenja in bridkih 
izkušenj, zato so to sporočilo 
dijaki želeli posredovati svo-
jim vrstnikom in vsem ljudem 
odprtega srca. Pri filmu so so-
delovali: Aleksander Krašovec, 
Blaž Ocepek, Aleš Ravnikar, 
Mitja Bricl Mohar, Klemen 
Dornik in Mateja Napret. Še 
enkrat iskrene čestitke vsem 
sodelujočim. Kdor zna, zna. 

Uroš Ocepek, profesor

Na sliki so le štirje izmed šestih dijakov, ki so sodelovali 
pri izdelavi filma. Slikani so v maketi rudarskega dvigala, 
ki smo ga izdelali kar na šoli in v njem posneli enega iz-
med prizorov. Foto: Simon Kmetič.

Turistično-učna pot 
učencev OŠ Tončke 
Čeč

Kadar se pogovarjamo o 
našem kraju, vedno najprej 
pomislimo na rudarstvo. Prav-
zaprav je to najbolj logično, saj 
so Trbovlje zrasle na temeljih 
rjavega premoga in so se ob 
njegovem izkoriščanju razvi-
jale in širile. Učenci OŠ Tonč-
ke Čeč so si zato prav to temo 
izbrali tudi za raziskovalno 
nalogo. Zamislili so si jo kot 
krožno pot, ki se začne in kon-
ča pri njihovi šoli na Plevčk-
ovem hribčku. Z raziskovalno 
nalogo so želeli s pomočjo 
ostankov rudarstva predsta-
viti popotniku tiste značilno-
sti, ki so naše mesto najbolj 

Učenci so pripravili gledališko predstavo 
Knapovske zgodbe, ki jo je napisal Jože Ovnik.  
Foto: Zoran Šmid.

zaznamovale. Opozoriti pa so 
želeli tudi na dejavnosti, ki bi 
omogočile našemu mestu, da 
se izvije iz objema preteklosti 
in vzporedno ob sledovih ru-
darjenja povleče razvoj naše-
ga mesta naprej. Vse to boste 
lahko s pametnim telefonom, 
ki je opremljen z bralnikom 
kod QR, izvedeli na devetih 
informativnih točkah. Projekt 
so poimenovali Pot rudarje-
nja. V okviru projekta je izpod 
peresa Jožeta Ovnika nastala 
tudi gledališka predstava Kna-
povske zgodbe v trboveljskem 
narečju, ki prikazuje življenje 
rudarske družine nekoč in 
danes (na fotografiji je prizor 
iz predstave). Odlomek pred-
stave so učenci tudi posneli. 

Ogledali si ga boste lahko na 
eni izmed točk turistično-uč-
ne poti. Raziskovalna naloga 
v opisani obliki bo zaživela na 
začetku junija, ko bo v okviru 

občinskega praznika tudi ura-
dna otvoritev turistično-učne 
poti.

Katarina Pajer Povh, 
ravnateljica 

Dijaki iz Scheinfelda so bili sprejeti 
tudi na občini.

17ŠOLE
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Nika Barič in Ines Kerin 

Košarkarski ponos Trbovelj
Avtor: Mitja Duh |  Foto: Youlia Fedosseeva

Vsi poznamo naši some-
ščanki Niko Barič in Ines Kerin. Dekleti sta dosegli zares vrhunske 
rezultate v ženski košarki. Nika Barič, ki igra za najelitnejši Evropski 
klub Spartak Moskva, je bila kot prva Slovenka izbrana za igranje v 
ameriški ženski profesionalni košarkaški ligi (WNBA). Ines Kerin 
pa je kot odlična Slovenska košarkarica odšla študirat v Ameriko in 
trenutno zelo uspešno igra za Univerzo Barry v Miamiju na Floridi 
v ženski študentski ameriški košarkarski ligi. Veseli smo bili, ko sta 
se obe prijazno odzvali našemu povabilu na pogovor, kjer smo ju 
povprašali tudi o njunem trenutnem delu in načrtih za vnaprej.

NIKA BARIČ
Najprej čestitke za vse res 

izjemne dosežke na tvoji poti 
vrhunske košarkarice. Kate-
ri dejavniki so bili po tvojem 
mnenju odločilni, da je tista 
deklica, ki je med igranjem no-
gometa v 1. razredu OŠ  čude-
žno zadela 2 trojki, tako uspela 
na svoji poti?

»Najprej lepo pozdravljen in 
hvala za čestitke. Sama sem kot 
deklica preživela ogromno časa 
na igrišču. Vedno sem s fanti igra-
la nogomet, košarko, hokej in še 
mnogo drugih športnih iger. Že 
kot deklica sem imela odlične te-
kaške sposobnosti in koordinacijo. 
Ampak mislim, da so k temu ogro-
mno pripomogli sami geni, kajti 
moj oče je bil odličen nogometaš, 
moj dedi pa je bil odličen rokome-
taš. Pozneje je k temu pripomoglo 
tudi veliko odrekanja, trdega dela, 
vztrajanja, solz, smeha ... Najpo-
membnejše od vsega pa je verjeti 
vase in slediti svojim ciljem.«

Po zelo uspešnem igranju za 
celjsko ekipo Athletea v srednji 
šoli so te zasnubili v najboljšem 
evropskem klubu (po statisti-

ki) Evrolige, in sicer v Mosko-
vskemu Spartaku. Kakšen se 
ti je zdel preskok v najelitnejši 
Evropski klub?

»Preskok v najuspešnejši klub 
v Evropi je bil seveda velik. Šele 
19 let sem dopolnila, ko sem 
odšla v Moskvo, in seveda je bil 
prvi mesec zame izjemno težek. 
Na igrišču in tudi izven njega. 
Pozneje sem se privadila in zdaj 
je to moj drugi dom. Seveda pa 
je bil preskok velik kar se tiče 
igranja v Euroligi, saj se igra zelo 
agresivno, hitro. Ni bilo lahko, 
ampak s potrpežljivostjo in tr-
dim delom igram vsako sezono 
bolje in bolje.«

Poudarjaš, da je v evropski 
vrhunski košarki izredno po-
membno uigravanje in da so 
treningi skoraj v celoti posve-

čeni temu. Ali misliš, 
da bi tudi pri nas (ne 
samo v košarki) boljše 
rezultate prinesel ta-
kšen način treninga? 
Za razliko od poudarka 
na ločenih treningih za 
telesno pripravljenost 
in tehničnih treningih, 
saj uigravanje vendarle 
vsebuje oboje.

»Mislim, da se pra-
vilno treniranje začne že 
pred sezono, kjer mora 
biti poudarek samo na 
kondiciji, fitnesu in »šu-

tiranju«. Pozneje, ko si že v neki 
formi, pa naj bi se začeli treningi 
z žogo in uigravanjem. Med samo 
sezono je najbolj pomembno, da 
se večino časa poudarja kakovost 
uigravanja.«

Največji uspeh v karieri je bil 
zagotovo trenutek, ko so te sre-
di noči obvestili, da si bila kot 
prva slovenska igralka v 2. kro-
gu izbrana v moštvo Minnesote 
Lynx, ki igra v ženski ameriški 
profesionalni ligi (Woman 
NBA). S tem so se ti uresniči-
le otroške želje. Si želiš doseči 
podoben uspeh kot tvoja ko-
šarkarska vzornica Sue Bird, 
ki je bila predlagana med 15 
najboljših igralk WNBA vseh 
časov?

»Ko mi je uspelo, da sem bila 
kot prva Slovenka izbrana v 
WNBA, so tekle solze sreče, saj 
sem si to želela že kot mala de-
klica. V otroštvu sem po televi-
ziji rada gledala in občudovala 
fante, ki so igrali v NBA, ampak 
najprej si želim, da dobro zai-
gram v moštvu Minnesote Lynx, 
ko bo to za menoj, pa si bom po-
stavila nove cilje. Seveda od sebe 
pričakujem kar se da najboljšo 
igro in si vedno postavljam zelo 
visoke cilje. Zavedam se, da si 
vsak s svojimi cilji sam postavlja 
meje. Sem pa človek, ki ne odne-
ha, dokler ne doseže tistega, če-
sar si želi in kar si je zadal.« 

Tvoje vrline, kot so borben 
značaj, srčnost in pozitivnost, 
so prišle na plano tudi takrat, 

ko si še mlada izvedela, da imaš 
raka ščitnice. Kako si se soočila 
s tem?

»Lahko rečem, da ni bilo lah-
ko, ampak ko je edina izbira ta, 
da preboliš raka, ti ne preostane 
nič drugega. Bil je seveda šok 
zame in za prijatelje, najbolj pa 
seveda za družino, kjer so mi vsi 
stali močno ob strani. Seveda bi 
bilo brez mojega trmastega zna-
čaja in podpore bližnjih veliko 
težje. Ta izkušnja me je močno 
pozitivno spremenila in zaradi 
nje sem postala se močnejša.«

Znana je apatičnost ljudi v Slo-
veniji. Še posebno v naših krajih. 
Kakšno je tvoje sporočilo za te lju-
di in vse mlade športnike?

»Ljudje premalo verjamejo 
vase, ne postavljajo si ciljev. Mi-
slim, da se ljudje včasih bojijo 
biti drugačni in narediti nekaj, 
kar ne delajo vsi. Želim si, da bi 
ljudje verjeli vase, si postavljali 
cilje, začeli s kakšnim projektom, 

s treningom, z novim izzivom.«
Zagotovo se rada vrneš v Tr-

bovlje. Kako te tukaj zdaj, ko si 
priznana športnica, sprejemajo 
ljudje? 

»Zelo rada se vrnem v Tr-
bovlje. Ker sem toliko časa od 
doma, se vedno rada vrnem v 
svoj kraj. Po vseh teh letih jih 
imam še rajši, še lepše so. Ljudje 
me poznajo in moram reči, da je 
zelo lepo videti, ko te ljudje pre-
poznajo, lepo pozdravijo, poda-
rijo kompliment.«

Vem, da je malo prekmalu, 
ampak ali že imaš načrte, kaj 
bi rada delala po košarkarski 
karieri?

»Vsako sezono se več naučim, 
več znam, vedno več ljudi po-
znam. Bolj ko razmišljam in ko 
vidim določene stvari, bolj moč-
na je želja, da bi po koncu kariere 
postala trenerka.«

»Lahko rečem, da 
ni bilo lahko, ampak 
ko je edina izbira 
ta, da preboliš raka, 
ti ne preostane nič 
drugega.«

 »Zavedam se, da 
si vsak s svojimi cilji 
sam postavlja meje. 
Sem pa človek, ki ne 
odneha, dokler ne do-
seže tistega, kar si želi 
in si je zadal.
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INES KERIN
Ines, kako se počutiš v ZDA? 

Se ti zdi, da počasi uresničuješ 
svoje otroške sanje?

»Počutim se super. Se mi zdi, 
da.«

Pri 8 letih si se začela ukvar-
jati s košarko in od takrat si 
dosegla na tem področju res 
veliko. Pri svojih štiriindvajse-
tih letih imaš za seboj že lepe 
dosežke, kot so igranje za ma-
riborski AJM, preselila si se v 
ZDA, v Oklahomi si nadalje-
vala šolanje, v ligi NJCAA si 
branila barve svoje šole, zdaj pa 
svojo pot nadaljuješ v Miamiu. 
Čemu ali komu se imaš zahva-
liti za takšen uspeh? (Opomba: 
Povprečno na parketu prebije 
33 minut, v tem času pa doseže 
8,2 točki, 4,3 podaje in 2,6 sko-
kov na tekmo.)

»Najprej bi se zahvalila svojim 
staršem, ker so mi pomagali in 
me spodbujali od samega začet-
ka. Prav tako se zahvaljujem se-
stri Nataši, ki mi je vedno znala 
priskočiti na pomoč, ko mi je bilo 
najtežje, in seveda preostalim so-
rodnikom, ki me še vedno spre-
mljajo in me spodbujajo. Najraje 
bi vse poimensko navedla, ampak 
bi bil zapis predolg. Prav tako bi 
se rada zahvalila Damirju Grgiču, 
ki je izjemen trener. On je tisti, ki 
mi je resnično pokazal, kaj košar-
ka dejansko je. Košarka je veliko 
več, kot samo šport.« 

Zasledil sem, da si trenira-
la 3-krat na dan. Zanima me, 
kako potekajo treningi v Ame-
riki ter kakšna je primerjava 
evropskega in ameriškega ko-
šarkarskega pristopa.

»Trikrat na dan sem trenira-
la prejšnje leto na Murray State 
Collegu v Oklahomi. To leto sem 
na Barry University, ki je v Mi-
amiju. Seveda se program dela 
razlikuje od lani. Letos so bili 
treningi pred sezono kar precej 
težki, imeli smo veliko preizku-
sov telesne pripravljenosti. Med 
sezono so bili treningi prilagoje-
ni, a ni bilo tako naporno, kajti 
imele smo veliko tekem. Po kon-
čani sezoni pa smo spet začeli z 
napornimi pripravami na nasle-
dnjo sezono. 

Barry University spada v  naj-
močnejšo ligo v ZDA, v Sunshine 
State Conference, tako da je raven 

igre precej višja kot v Sloveniji. V 
ZDA je tudi ogromno nadarjenih 
igralk in konkurenca je zato veli-
ka. Igra se v ZDA ne razlikuje ve-
liko od evropske igre, le precej več 
poudarka je na moči in hitrosti. V 
Evropi, po domače povedano, pa 
se veliko več igra z glavo.«  

Vrniva se v študijske vode. 
Kakšna je na splošno študent-
ska miselnost v Ameriki (vsaj na 
tvojem kolidžu) oziroma misel-
nost mladih v tvojem okolju?

»Če primerjam prejšnje leto, 

ko sem bila v Oklahomi, z leto-
šnjim letom, ko sem na Floridi, 
lahko rečem, da je razlika velika. 
Oklahoma je bolj konzervativna 
zvezna država, na Floridi pa so 
mladi bolj odprti, prej se podajo 
v nove izkušnje. V zvezi z misel-
nostjo in primerjavo med Slove-
nijo in Ameriko mislim, da smo 
slovenski študentje bolj podobni 
študentom na Floridi. Med Slo-
venijo in Ameriko niti ni take 
razlike, razlika je samo v tem, da 
je ogromno ljudi mešanih naro-
dnosti in ras.«   

Verjetno zahteva igranje v 
ameriški študentski košarkar-
ski ligi precej odrekanja in po-
žrtvovalnosti. Kako ti to uspe?

»Živim v Miamiju, v mestu, ki 
nikoli ne spi. Tu se dogaja štiriin-
dvajset ur na dan vseh sedem dni 
v tednu. Kar težko je biti študent in 
športnik v Ameriki, kajti moj dan 
se začne ob 8. uri zjutraj in konča 
ob 22. uri zvečer. Naporno je, ven-
dar je košarka moj način življenja 
in me osrečuje. Veliko stvarem 
sem se že odrekla in ni mi več tako 
žal kot v mladosti, kajti vem, da je 
trenutno najbolj pomembno zame 
to, da se osredinim na šolo in ko-
šarko. K sreči me tudi starši razu-
mejo in mi pomagajo. Verjamem, 
da se dobro poplača z dobrim. Po-
leg ogromno truda in odrekanja 
je dobra stran to, da imam tukaj 
poletje vse leto, plaža je zelo blizu, 
Miami Heat tudi in podobno. Tudi 
užitkov je veliko. Za vse se najde 
čas, če se hoče.« 

Trbovlje se trenutno soočajo 
z visoko brezposelnostjo, kar 
se odraža tudi v stiskah dru-
žin. Kaj bi sporočila vsem tem 
ljudem in predvsem mladim 
športnikom?

»Prav tako bi se 
rada zahvalila Da-
mirju Grgiču, ki je 
izjemen trener. On 
je tisti, ki mi je re-
snično pokazal, kaj 
košarka dejansko je. 
Košarka je veliko več 
kot samo šport.«

Ines v družbi svojih sotekmovalk v košarkarski ekipi uni-
verze. Ines je na sliki v prvi vrsti tretja z desne.

Ines med treningom. 

»Predvsem bi jim svetovala, 
da naj nikoli ne obupajo, kajti po 
dežju vedno posije sonce. Verja-
mem, da je zelo težko, vendar je 
treba biti hraber, treba se je bo-
riti in pozitivno razmišljati. Če 
imajo možnost napredovati ne-
kje drugje, naj ne odlašajo in naj 
takoj zagrabijo priložnost.«  

Kakšni so v daljni Ameriki 
občutki do rojstnega mesta?

»Pogrešam naše Trbovlje. Ne 
glede na to, kje bom na koncu ži-
vela, bodo Trbovlje vedno moje 
mesto. Obožujem jih in vedno, 
kadar pomislim na Trbovlje, 
imam nasmeh do ušes. Komaj 
čakam, da se poleti vrnem do-
mov.«

Si na poti do svojih sanj. Kje 
vidiš vrhunec in do kam misliš, 
da si se sposobna povzpeti?

»Trenutno sem osredinjena na 
izobraževanje in napredovanje v 
košarki. Letošnje sezona je bila 
uspešna, na koncu sem bila gle-

de razmerja med asistencami in 
zgubljenimi žogami (123 : 61) na 
12. mestu v ZDA in prva v naši 
konferenci. Mislim, da imam še 
veliko prostora za napredek. Ker 
nisem nikoli zadovoljna sama s 
sabo, si vedno želim še več. Spo-
sobna sem priti do diplome na 
univerzi Barry in če bo mogoče, 
tudi do magisterija. Moja priho-
dnost je zelo nepredvidljiva, kajti 
po končanem šolanju bi rada še 
naprej igrala košarko.«

»Pogrešam naše 
Trbovlje. Ne glede na 
to, kje bom na koncu 
živela, bodo Trbovlje 
vedno moje mesto.«
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Vovkova loka
Ste se že kdaj ob polni luni 

sprehajali po zgornjem delu 
Trbovelj in kar naenkrat zasli-
šali tiho zavijanje? Ste mislili, 
da tulijo okoliški psi? No, lah-
ko, da ste se motili. Mogoče 
ste slišali petje volčjega para, 
ki je morda stoletja nazaj živel 
na območju današnje Vovkove 
loke. Pravijo, da sta se tamkaj, 
še preden so v Trbovljah zače-
li kopati premog in je tu živelo 
le malo ljudi, srečala volk in 
volkulja. On mogočen, temen, 
divji in že na prvi pogled po 
volčje privlačen. Ona prav tako 
temna, močna in divja, a hkrati 

Foto: Katra Hribar Frol

»Iz trbouskiga zguduvinskiga ladlca«
oz. kaj bi moral o Trbovljah vedeti vsak Trboveljčan

sloka, nepredvidljiva in obe-
nem po volčje nežna. Vedela 
sta drug za drugega, vonjala sta 
moč in pogum drug drugega, a 
srečala se nista. Vse do noči, ko 
je luna še posebej močno sveti-
la in sta oba pritekla izpod senc 
drevesnih krošenj rajat na po-
srebreno gozdno jaso. Začutila 
sta se, še preden sta se zagleda-
la. Obstala sta in se zazrla glo-
boko v oči drug drugega. Stala 
sta povsem mirno, tiho, oba 
prelepa v jasni mesečevi luči. 
Spoštovanje jima je bočilo vra-
tova, nemir dvigoval glavi. Bilo 
je, kot da so bili vsi dnevi in 
noči pred tem srečanjem name-

njeni zorenju živali, ustvarje-
nih drugo za drugo. Priklonila 
sta se, tiho približala mogočni 
glavi ter predla nežno volčjo 
pesem in plesala divji volčji 
tango. Od tiste noči sta pod 
krošnjami in na jasah vedno 
tekla v dvoje. Zakoreninila sta 
se v ta prostor, kjer sta se našla, 
ga zaznamovala, si ga podredi-
la, ga naredila volčje domačega. 
Vse do dne, ko se je število lju-
di na obrobju njunega domova-
nja začelo večati in so lakomne 
oči najbolj pohlepnih sklenile, 
da morata volkova oditi. Izgi-
niti. Da bodo na njunem oze-
mlju zrasli kmetije, njive, hlevi 

in nenazadnje pokopališče. S 
silo so ljudje volkova izgnali 
daleč v gore nad Trbovljami. 
A volkovi niso pokorne živali, 
neuklonljivi so, nekaj nehlap-
čevskega je v njih in volčji par 
je sklenil pobočje še dodatno 
zaznamovati – v prstena tla, 
skale, v drevesa in celo na dno 
potoške struge sta grebla s ta-
cami in puščala svoje odtise, 
vonj, spomine. Odšla sta neke 
tihe noči, ko je luna še pose-
bej močno sijala. Neslišno, kot 
vedno, sta pokončna zapustila 
domovanje v oskrbo in nego 
človeškim bitjem. Tako moč-
no sta zaznamovala loko, da 
so ljudje vedno, ko so posegali 
v njen videz, gradili nove in 
nove objekte ter kopali globlje 
in globlje, zaslišali predirno 
volčje zavijanje. Tuljenje jih je 
opozarjalo, naj ne bodo pre-
pogumni in preveč požrešni. 
Ob nočeh, ko luna še posebej 
močno sije in ko kakšen boga-
stva željan domačin premoč-
no sanja o spreminjanju loke, 
ju lahko slišite še danes.

Ali so volkovi na območju 
današnje Vovkove loke oz. Ce-
ste OF v resnici kdaj živeli, ne 
vemo. Vemo pa, da so to ob-
močje že davno tega poime-
novali po Janezu Šimencu, po 
domače Vovku oz. Volku, ki je 
bil lastnik precejšnjega dela ze-
mljišča v tisti dolini. Bil je tudi 
lastnik močvirnega travnika 
oz. loke tamkaj, ki so ji rekli 
Vovkova loka. Tine Lenarčič v 
knjigi Trbovlje – po dolgem in 
počez zapiše tudi navedek Jan-
ka Pusta, Kobaca po domače, 
da so pred poimenovanjem po 
lastniku Vovku območju pravi-
li Hudičev graben. 

V vsakem volku se menda 
skriva nekaj hudičevskega, prav 
tako v marsikaterem človeku, in 
dejstvo, da so ob prekopavanju 
po Vovkovi loki odkrili ostanke 
manjšega pokopališča, še kako 
govori v prid temu, da so se po 
Vovkovi loki včasih klatila ta ali 
ona hudičevsko odločna in pre-
kaljena bitja. 

Katra Hribar Frol
Vir: Lenarčič, Tine (2009): 

Trbovlje – po dolgem in počez, 
Trbovlje, Tiskarna Tori.
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V Trbovljah že 
šestič zapored Noč z 
Andersenom – noč v 
knjižnici

Ideja o tem, da z otroki 
preživimo noč v knjižnici na 
rojstni dan Hansa Christiana 
Andersena, izvira s Češke, na-
tančneje z mladinskega oddel-
ka knjižnice Bedricha Beneša 
Buchlovana v mestu Uherske 
Hradište na Moravskem. Ideja 
se je po državi hitro širila, pre-
skočila meje in se uveljavila v 
evropskih državah, kmalu pa je 
postala mednarodni dogodek. 
Letos se je dogodka udeležilo 
81.559 otrok in odraslih v 1.397 
knjižnicah po svetu, v 16 drža-
vah (Kenija, Avstralija, Grčija, 
ZDA, Španija, Velika Britanija, 

Coworking Zasavje 
kmalu tudi v centru 
Trbovelj

Angleški izraz 'coworking' 
(prevod: sodelo) se prvič po-
javi leta 1999 in pomeni način 
dela, kjer ni hierarhično ure-
jenih razmerij med sodelavci, 
temveč gre za enakopravno 
sodelovanje ljudi, ki za svoje 
delo uporabljajo isti prostor. 
Pa naj gre za garažo, stanova-
nje, kavarno ali za primarno 
'coworkingu' namenjen pro-
stor. Posamezniki, ki delujejo 
kot samostojni ustvarjalci ali 
pa pripadajo kakšni organi-
zaciji, si tako delijo prostor 
za delo in soustvarjanje.

A prostor 'coworking' je 

Bolgarija, Francija, Hrvaška, 
Švica, Nemčija, Nizozemska, 
Slovenija in druge).

V Knjižnici Toneta Seliškar-
ja Trbovlje smo se projektu 
pridružili leta 2008. Takrat 
je pri nas prvič prespalo 20 
otrok. Zanimiv dogodek, ki 
ga knjižničarke vsako leto po-
pestrimo s pripovedovanjem 
pravljic in z različnimi gosti 
iz domačega okolja, navdušu-
je otroke in njihove starše pa 
tudi javnost že šest zaporednih 
let. V tem času niti enkrat 
ni postal odvečen, zanima-
nje zanj traja. Že takoj, ko se 
konča, snujemo naslednjega v 
veliko veselje otrok in nas, ki 
knjižničarstvo in delo z otro-
ki na področju bralne kulture 

jemljemo kot svoje poslanstvo. 
Letošnji program je pouda-
ril pravljične junake, od tistih 
najmanjših do največjih. Pal-
čici smo tako priskrbeli čolni-
ček iz orehove lupinice, izde-
lali smo pajacke za punčko iz 
Kovičeve pravljice Pajacek in 
punčka, ki nam jo je prebral 
David Banovič, trboveljski gi-

mnazijci, Ana Špajzer, Brina 
Zupan in Jernej Drnovšek, so 
nam predstavili Najprijaznej-
šega velikana. Z Majo Kneže-
vič in Dekijem smo plesali in 
peli, še kako pa smo bili veseli 
pravljice o Bukmandeljcu, ki 
jo je napisala bibliotekarka Ka-
tra Hribar Frol. 

Ob drugi uri zjutraj je v knji-
žnici postalo vse tiho in mirno, 
le Bukmandeljc je nekaj godr-
njal in pospravljal knjige na 
knjižne police. Tiho je šepetal 
sam sebi v brk in se nasmihal 
ter modroval, kako je vesel 
družbe, čeprav vsi spijo, in da 
komaj čaka sedmo noči z otro-
ki v knjižnici.

Simona Solina,  
direktorica knjižnice

Pravljična ura Zelena jopica 
za najmlajše.

Foto: Tomaž Zupan

mnogo več kot le prostor. Je 
najprej druženje, je izobraže-
vanje, je prenos in izmenjava 
izkušenj, znanj ter idej, je is-
kanje sinergij med multidi-
sciplinarnimi posamezniki in 
organizacijami. 'Coworking' 
je v prvi vrsti skupnost ljudi, 
šele nato prostor. 

V Zasavju se s 'coworkin-
gom' od avgusta 2012 ukvarja 
PUNKT – Laboratorij za kre-
ativne industrije, ki je v samo-
organizaciji začel redno uva-
jati način dela in delovanja 
najprej v Kavarni Delavskega 
doma Trbovlje, v domovih 
posameznikov ('coworker-
jev') in kmalu zatem vsako 
sredo tudi v stavbi praznega 

bazena Lafarge Cement – Ce-
mentarne Trbovlje. Nenaza-
dnje – Coworking Zasavje se 
pod taktirko PUNKT-a letos 
priložnostno izvaja na zasa-
vskih ulicah v okviru festiva-
la uprizoritvenih umetnosti 
Rdeči revirji, ki je na sporedu 
od 22. do 31. maja. 'Cowor-
king' si lahko najde prostor 
povsod, kjer so elektrika in 
internetna povezava ter lju-
dje, ki hočejo delati skupaj.

Z letošnjim letom se 
'coworking' v Zasavju po-
spešeno razvija v smeri stal-
ne dejavnosti in stalnega 
prostora za sodelovanje, na 
vsakodnevni bazi. Vsesko-
zi PUNKT išče možnosti 
'coworkinga' bližje urbane-
mu dogajanju, prostori so 
namreč zaradi svoje nara-
ve pomembni tkalci urba-
nih središč. Kot na primer 
v Berlinu, kjer je leta 2006 z 
odprtjem prvega 'coworking' 
prostora St. Oberholz iz tega 
zraslo gibanje 'coworking', 
ki je močno vplivalo na sam 
razcvet mesta, danes tako 
priljubljenega življenjskega 
prostora za kreativce iz vse-
ga sveta. In zato je izjemno 
razveseljiva novica ta, da je 
PUNKT našel skupni jezik s 
podjetjem Spekter, in sicer 
z idejo o stalnem prostoru v 
praznih rudarskih stanova-

njih. Ideja je takoj naletela 
na posluh in nato trden stisk 
rok, da PUNKT vzpostavi 
začasne prostore v koloniji 
Njiva. Namenjeni so ustvar-
jalcem, projektom, prišlekom 
in mimoidočim – za delo in 
za skupne projekte, iz katerih 
lahko nastajajo nova delovna 
mesta. Vse dokler ne bo uso-
da Njive potrkala na vrata, se 
bo v drugi polovici letošnjega 
leta na Trgu svobode 23 odvi-
jala redna dejavnost Cowor-
king Zasavje, ko pa prostor 
ne bo več dostopen za upora-
bo, se bo ta našel kje drugje. 

Coworking je danes giba-
nje, ki temelji na skupnosti, 
in teh je tudi v Sloveniji vse 
več. In če niste vedeli – Za-
savci se lahko pohvalimo, 
da na področju 'coworkinga' 
orjemo ledino. Že od samih 
začetkov Coworking Sloveni-
ja v letu 2012 sodelujemo pri 
gradnji te vse bolj pomembne 
dejavnosti, katere stičišče je 
danes kreativni center Poli-
gon, ki je letos nastal prav in 
samo zaradi 'coworkinga'. Za 
več informacij o Coworking 
Zasavje se oglasite na poveza-
ni@punkt-cc.org. Sodelujmo, 
soustvarjajmo, sodelajmo!

PUNKT – Laboratorij  
za kreativne industrije/ 

ustvarjalna skupnost
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Predstava Jeklene 
magnolije deležna 
izvrstne strokovne 
ocene

Ocenjevalec Gašper Jarni je 
februarja prišel v Trbovlje, da 
bi strokovno ocenil novo pred-
stavo Mladinskega gledališča 
Svoboda Trbovlje z naslovom 
Jeklene magnolije, ki je nasta-
la pod režijsko taktirko Nande 
Guček. V svoji oceni o predsta-
vi je Gašper Jarni zapisal: »Pe-
ster gledališki konec tedna sem 
sklenil tam, kjer sem ga začel 
– v Trbovljah. Tokrat se je po-
kazal in izkazal ženski del Mla-
dinskega gledališča Svoboda 
Trbovlje. Punce, dame in gospe 
so nam v režiji Nande Guček 
uprizorile predstavo Roberta 
Harlinga Jeklene magnolije. 
Režiserka je literarno predlogo 
dodobra pregnetla in priredila. 
Prizore je temeljito okrajšala, 
dogajanje umestila v lokalno 
okolje in jezik premišljeno po-
dredila, oz. bolje rečeno, pre-
pustila sočnemu (že samem po 
sebi zabavnemu) zasavskemu 
narečju. S tem je dosegla več 
pozitivnih učinkov pri kreira-
nju predstave. Zgodbo je pri-
bližala tamkajšnjemu občin-
stvu, igralkam pa omogočila, 
da so se v svojem domačem (in 
posledično najbolj suverenem) 
načinu govora lahko dodobra 
razigrale in ustvarile polnokrv-

Dan in noč knjige 
2014 v Knjižnici 
Toneta Seliškarja 
Trbovlje

Vsako leto v knjižnici s 
prav posebnimi dogodki in 
gosti obeležimo 23. april, sve-
tovni dan knjige. Letos smo 
se z našimi dogodki vključili 
še v mednarodni projekt Noč 
knjige, ki se je prvič odvijal 
tudi v Sloveniji pod častnim 
pokroviteljstvom Slovenske 
nacionalne komisije za UNE-
SCO. Glavni organizatorji 
slovenskega dogodka so na 
spletni strani zapisali, da Noč 
knjige odpira in slavi knjigo in 
branje kot temeljna gradnika 
zdrave družbe, nagovarja vse 

generacije ter spodbuja dvig 
bralne kulture in pismenosti 
ter vrednost domišljije in zna-
nja v družbi. Trboveljska knji-
žnica je bila tako eno izmed 
več kot 160 slovenskih prizo-
rišč, kje se je odvilo prek 300 
dogodkov. 

Za naše najmlajše smo sve-
tovni dan knjige obeležili s 
prebiranjem pravljice Zelena 
jopica, ki se je nadaljevala v 
dobro uro druženja in preiz-
kušanja joge. Maruša Prelogar, 
prijazna mlada mamica iz Tr-
bovelj, redna obiskovalka knji-
žnice, je najmlajše in njihove 
starše zabavala z jogo, poveza-
no s svetom divjih in domačih 
živali. Otroke in odrasle smo 

razveselili tudi tako, da smo v 
eno od trboveljskih zelo obi-
skovanih kavarn postavili našo 
šesto menjalnico knjig. Dan se 
je prevesil v noč in dogodke za 
odrasle. Na literarnem večeru 
smo prvič predstavili drugo 
knjigo Bogdana Baroviča Tudi 
barabe umrejo, mar ne? in v 
dobri in živahni družbi pozno 
v večer razpravljali o starih fo-
tografijah našega mesta. Foto-
grafije, ki sta jih prispevala in 
tudi pokomentirala Leopold 
Odlazek in Milan Cerinšek, 
so obudile mnogo zgodb, ki 
bodo še kako prav prišle za 
naše domoznansko delo. Tudi 
domoznanstvo je namreč del 
knjižničarstva. Je pravzaprav 

tisti del, ki povezuje in hkrati 
ohranja vedenje naše lokalne 
skupnosti o nas samih, dogaja-
nju in o razvoju mesta in oko-
lice ter družbe.

Vse dogodke v knjižnici 
pripravljamo za vas, dragi naši 
občani in občanke, zato vas 
vljudno vabimo, da nas obi-
ščete, postanete član knjižnice 
in tako tudi sami prispevate 
kamenček v mozaik znanja, 
kulture, bralne pismenosti in 
zavedanja, da je knjižnica ču-
dovit prostor navdiha, dosto-
pen prav vsakemu posamezni-
ku. Hvala vsem, ki ste bili ta 
dan in to noč z nami.
Simona Solina, direktorica 

knjižnice

a ne preveč karikirano, so za-
risale svojstvene značajske po-
teze dramskih oseb. Še posebej 
prepričljiva je bila igralka, ki je 
upodobila Mileno. Ustvarila je 
lik pokončne gospe in ljubeče 
matere. S prefinjenim igral-
skim občutkom je prav presun-
ljivo odigrala zadnji prizor, v 
katerem se pred prijateljicami 
zlomi ob izgubi svoje hčerke. 
Igralka, ki je upodobila Neli, je 
prav tako ustvarila prepričljiv 
lik nežne, ljubeče, malo naivne, 
v vse odtenke rožnate zaljublje-
ne punce, ki se kljub svarilom 
zdravnikov odloči imeti otro-
ka. Tudi ostale 'jeklene ma-

ne in žive dram-
ske osebe.

Likovna za-
snova predstave 
je bila prav tako 
premišljena, iz-
čiščena in brez 
odvečnih scen-
skih elementov. 
Še posebej po-
srečena se mi je 
zdela odločitev 
glede ogledal v 
frizerskem salo-
nu. Teh na odru 
ni bilo; vsakič, 
ko se je katera od 
igralk pogledala 
v ogledalo, je v 
bistvu pogledala 
v publiko. Igral-
ke so vse po vrsti ustvarile za-
nimive igralske kreacije. Užitek 
je bilo gledati, s kakšno lahkoto 
so izgovarjale svoje besedilo, 
pri tem so bile povsem sprošče-
ne, naravne, povrhu pa še zelo 
zabavne. Frizerski salon je pro-
stor, kjer ženske opravijo svoj 
obvezni ritual izpovedovanja, 
opravljanja in kar se da ažur-
nega obveščanja o dogajanju v 
njihovi soseski. Vse te okolišči-
ne so igralke zelo prepričljivo 
zapopadle; s pristnimi, z živimi 
in iskrivimi dialogi so pričarale 
resničen ambient 'ženskega te-
ritorija'. Tudi karakterno so si 
bile med seboj različne; jasno, 

gnolije': simpatična, zvedava in 
podjetna frizerka Truda, njena 
pridna ter z Mormoni obsede-
na pomočnica Anka, premožna 
in prepirljiva gospa Olga ter 
opravljiva nekdanja gospa žu-
panova Klara – prav vse igralke 
so opravile veliko delo. Ustva-
rile so karakterno raznolike 
ženske, z izjemno skupinsko 
in kolegialno igro ter s prepri-
čljivimi 'ženskimi' dialogi pa so 
predstavo povzdignile na zavi-
dljivo visoko ljubiteljsko raven. 
Čudovito dehtečim čvrstim za-
savskim jeklenim magnolijam 
iskreno čestitam in jim želim še 
veliko ponovitev.«

Foto: Lovro Rozina
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»Je skoraj štiri leta trajalo, ko se končala je ta agonija, Froi-
lein je odšla. Prišla pa je dolgo pričakovana svoboda iz njo 
moja prva slovenska učiteljica četrtega razreda. Mija Grab-
ner se je pisala.«

Mija Filač 

Skrb za otroka 
je merilo družbe 
Avtor: Vid Šteh  

Takole je o svoji nekdanji 
učiteljici in današnji intervju-
vanki zapisala Mili Drstvenšek 
Drnovšek, zdaj pa je čas, da go-
spo Mijo Filač, učiteljico, akti-
vistko NOB in nekdanjo pred-
sednico Društva prijateljev 
mladine Trbovlje, predstavimo 
tudi širšemu bralstvu.

Za vami je dolga življenjska 
pot, polna bogatih spominov. 
Vrniva se na sam začetek, ki 
sega v obdobje pred začetkom 
2. svetovne vojne. Kako bi ga 
opisali?

»V tistih časih je bilo obve-
zno, da si šel v osnovno šolo s 
šestimi leti. Do petega razre-
da sem obiskovala Vodensko 
šolo, nato pa me je pot zanesla 
na meščansko šolo (današnja 
gimnazija). Na obe šoli me ve-
žejo lepi spomini, saj sem ve-
dno sodelovala na kulturnih 
prireditvah. Med drugim sem 
pela, brala govore, nastopala 
v gledaliških igrah itn. Moja 
razredničarka Krista Šuler je 
igrala pomembno vlogo na 
moji življenjski poti, saj me je 
navdušila za učiteljski poklic 
in mi predlagala, da poskusim 
svojo srečo na učiteljišču v Lju-
bljani. Sprejemni izpiti so pote-
kali vsako drugo leto in to kar 
ves teden, prednost pa so dali 
fantom in dekletom iz krščan-
sko usmerjenih družin. Prvič 
nisem bila sprejeta, zato me je 
pot nesla v Celje na trgovsko 
šolo, vendar je moje šolanje 
prekinila vojna vihra.«  

Med vojno ste bili aktivist-
ka Narodno osvobodilne bor-
be (NOB). Kaj je botrovalo 
vaši odločitvi, da ste se pri-
družili NOB? 

»Aprila 1941 sem se nahaja-
la v Celju in še danes se dobro 
spomnim, da smo skozi okno 
trgovske šole z začudenjem 

opazovali množične de-
monstracije zoper naci-
stično Nemčijo, ki se je 
odločila, da si prisvoji 
slovensko ozemlje. Tre-
ba je razumeti, da je bil s 
prihodom nemških enot obstoj 
slovenskega jezika resno ogro-
žen. Dobesedno čez noč se je 
uveljavilo pravilo, da je strogo 
prepovedano govoriti sloven-
sko in prepevati slovenske pe-
smi. V tem ravnanju nisem vi-
dela nobene prihodnosti, zato 
sem se pridružila NOB, kjer 
sem bila med drugim zadolže-
na za širjenje plakatov s pro-
tifašistično vsebino, zbiranje 
zdravil in hrane za partizane in 
za aktivno pridobivanje simpa-
tizerjev. Med drugim smo zbi-
rali sredstva za Tončko Čeč, ki 
je bila takrat zaprta v koncen-
tracijskem taborišču itn.« 

Po vojni ste se zaposlili kot 
učiteljica na Vodenski šoli 
(danes OŠ Alojza Hohkrauta), 
ljudje pa vas najbolj poznajo 
kot dolgoletno prostovolj-
ko in predsednico Društva 
prijateljev mladine Trbovlje 
(DPM). Kako se spominjate 
tega obdobja? 

»Ker je po vojni primanj-
kovalo učiteljev, sem se odlo-
čila za ta poklic. Pozneje se je 
rodila želja po ustanovitvi or-

ganizacije, ki bi predstavljala 
otroka in zagovarjala njegove 
pravice. Če bi lahko to obdobje 
opisala z eno besedo, bi rekla: 
žrtvovanje. Pobudniki za na-
stanek društva smo bili učitelji 
z namenom, da bi s svojo de-
javnostjo navdušili javnost in s 
tem pridobili tudi člane. Želeli 
smo, da bi bilo naše delo ena-
kovredno vrednoteno kot delo 
preostalih obstoječih društev. 
To nam je tudi uspelo, saj smo 
kmalu po ustanovitvi zbrali 
približno 700 članov. DPM Tr-
bovlje je bilo prvo društvo, ki 
je imelo zaposleno honorarno 
tajnico, in sicer izredno požr-
tvovalno Jerco Vodeb. DPM 
je pokrival mnoga področja: 
organizacijo letovanj ter raz-
ličnih prireditev za otroke in 
mladino, posvetovanja s starši, 
izobraževanja vzgojiteljev, ob-
veščanje javnosti o socialnih 
stiskah (alkoholizem, nasilje v 
družini, revščina) itd. 

Ta tradicija se je ohranila vse 
do današnjih dni in zelo sem 
hvaležna, da se prostovoljci in 
sekretarka Lavra Izgoršek še 

danes spomnijo name in mi z 
vsakega letovanja ali izleta po-
šljejo razglednico z najlepšimi 
pozdravi. Zelo sem jim hvale-
žna.« 

Kot sva že omenila, ste bili 
med vojno aktivistka NOB. 
Kakšen odnos gojite danes do 
tradicije NOB?

»Sama bom vedno domo-
ljubna Slovenka in se svoje 
udeležbe v NOB ne sramujem. 
Nihče me ne bo prepričal, da 
je bilo to, kar sem počela med 
vojno, v škodo slovenskega na-
roda. Danes se resda nekateri 
močno trudijo očrniti parti-
zansko gibanje, vendar gre po 
mojem mnenju za posamezni-
ke, ki sploh ne poznajo zgo-
dovine in kot takšni vsaj zame 
nimajo prihodnosti. Jaz ne ver-
jamem v spravo, ampak v po-
miritev strasti; napake so bile 
storjene povsod in skrajni čas 
je, da si to tudi priznamo. Pa 
vendar sem vesela, da še vedno 
veliko ljudi spoštuje pomen 
NOB za slovensko zgodovino 
z obiski partizanskih pohodov 
in koncertov pevskih zborov, z 
branjem knjig na to temo itn.« 

Kaj vam pomenijo Trbo-
vlje?

»Vse. So moj rodni kraj, ki 
ga nisem nikoli zapustila oz. 
mu obrnila hrbta. Na Trbovlje 
me preprosto veže preveč spo-
minov na brezskrbno mladost, 
zaznamovano z otroškimi nor-
čijami, s kulturnih udejstvo-
vanjem (med drugim petje pri 
Slavčkih) in z medsebojnimi 
toplimi odnosi, ki dandanes 
postajajo žal vse bolj hladni. 
Trbovlje so moje mesto in ni-
koli me ni bilo sram povedati, 
od kod prihajam.« 

Spoštovana gospa Filač, za-
hvaljujem se vam za izčrpen 
intervju. Kaj bi na koncu še 
radi sporočili našim bralcem?

»Pred kratkim sem zasledila 
podatek, da je bralna pisme-
nost v Sloveniji izredno slaba, 
zato v prvi vrsti želim vsem, 
da bi čim več brali; od knjig, 
časopisov do revij. Obenem pa 
naj še enkrat poudarim, da so 
otroci naše največje bogastvo 
in da je skrb zanje merilo naše 
družbe.« 

Že v mladih letih je bila aktivna 
na mnogih področjih.

Mija Filač je aktivna tudi v sekciji upokojenih pedagoških 
delavcev Trbovlje. Na fotografiji je tretja z leve.

KULTURA



Spoštujem in podpiram »trbousko«

Zgodbe naših ljudi
Velikokrat me spomini ponesejo v preteklost. Spomnim se, ka-
kšne so bile Trbovlje nekoč in si zaželim, da bi nam jih spet uspe-
lo obuditi. Trbovlje so bile včasih mesto, polno življenja. Ko si se 
sprehodil po naši dolini, si se z veseljem ustavil in poklepetal z lju-
dmi, s katerimi si hodil v šolo ali so bili včasih tvoji sosedje. Opa-
žam, da ljudje nemo hitimo drug mimo drugega. Tisti, ki delamo 
v Ljubljani, večinoma v svoj kraj hodimo samo še spat. Ni čudno, 
da pravijo, da smo postali spalno naselje. Kljub vsemu dobivam 
občutek, da se prebujamo, da se je v nas zbudil tisti stari uporniški 
duh vztrajnih, marljivih, ustvarjalnih in inovativnih ljudi. Priha-
jamo v obdobje, ko star sistem proizvodnih podjetij strmo pada. 
Počasi se začenja novo obdobje, v katerem bodo ključno vlogo 

IGOR MATANOVIČ
Igor Matanovič Mato je oseba, ki jo mnogi v Zasavju pozna-

jo kot odličnega branilca in strastnega navijača ter organizatorja 
nogometnih navijačev Kamnite. Mnogi pa ne vedo, da se je Igor 
podal tudi v podjetniške vode in ponovno oživel bar Barbara.

Igor, kako to, da si se odločil odpreti svoj lokal? Kaj te je 
spodbudilo?

»Za odprtje svojega lokala sem se odločil, ker sem v našem 
okolju pogrešal prostor, kjer bi se zbirale mlade družinice, špor-
tniki, malo starejša generacija. Vsi, ki se radi umaknejo iz me-
stnega vrveža in v miru popijejo kavico, poklepetajo s prijatelji, 
medtem ko morda čakajo na svoje otroke, ki trenirajo v športni 
dvorani Polaj. K temu so me vzpodbudili prijatelj in domači, ki so 
v meni videli uspešnega gostinca in so bili prepričani, da bi znal 
voditi tudi svoj lokal.«

Kakšni gostje obiskujejo tvoj bar in katerih gostov si še želiš?
»Lokal Barbara obiskujejo različni gostje. Največ imamo gene-

racij, starejših od 30 let, ki se pri meni sestajajo ob različnih pri-
ložnostih. Veliko je mladih družinic in letos sem zanje organiziral 
obisk dedka Mraza, ki je obdaril otroke. Prihajajo tudi nogometni 
navdušenci in navijači, katerih ponosni član sem tudi sam. Želim 
si, da bi v moj lokal zahajali vsi, ki že zahajajo, in tudi tisti, ki se 
jim Barbara zdi morda malo odročna. Vse vljudno vabim.«

Kaj lahko svojim strankam ponudiš in v čem se ponudba 
bara razlikuje od drugih?

»Svojim strankam ponujamo tematsko obarvane večere. Pre-
vladuje športna tematika, in sicer organiziramo navijaške večere, 
kjer skupaj s strankami navijamo in spremljamo nogometaše, ro-
kometaše, košarkarje. Da je vzdušje pravo, poskrbimo za akcijske 
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igrala storitvena in ustvarjalna podjetja. Saj drži, da smo bili vča-
sih močno mesto in je večina naših prebivalcev hodila na delo v 
Strojno tovarno Trbovlje, Mehaniko ali v RTH, ampak na to lahko 
pozabimo, ker teh časov ne bo več. Lahko pa smo ponosni, da je 
kljub slabim razmeram veliko mladih ostalo v Trbovljah in se po-
dalo na samostojno podjetniško pot. Ravno tem ljudem moramo 
slediti. Graditi moramo svoje mesto s svojimi idejami, s kakovo-
stnim delom, z edinstvenimi izdelki in s storitvami. Mnogi med 
nami zbiramo pogum, zato upam, da vas bodo pozitivne zgodbe 
iz naše okolice, ki so predstavljene v nadaljevanju, navdihnile in 
boste poskusili tudi sami ustvariti uspešno zgodbo, saj je to tisto, 
kar naše mesto potrebuje.

cene pijače. Pri nas v lokalu lahko stranke zakupijo prostor in svo-
jemu otroku priredijo rojstnodnevno zabavo. Večkrat se odločijo 
in pri nas praznujejo obletnice, posebne dogodke ali organizirajo 
srečanja s prijatelji. Trud, trdo delo, prijaznost, toplina in zabava 
so vrline, ki jih naše stranke cenijo, od drugih pa se razlikujemo 
po tem, da se za vsako stranko posebej potrudimo, npr. rudarju v 
kavo narišemo rudarski vagonček in mu s tem pričaramo nasmeh 
na obrazu.« 

Kaj bi spremenil v Trbovljah in kaj bi sporočil mladim, ki 
razmišljajo, ali bi se podali v podjetniške vode?

»V Trbovljah bi spremenil marsikaj. Predvsem pa opažam, da 
je mesto zaspalo. Mladim bi sporočil, da naj ga s svojimi idejami 
in dejanji oživijo. Nikar se ne bojte. Samo s trdim delom in pogu-
mom boste uspeli.«

LUKA HOLEŠEK
Luka Holešek je priznan mlad frizer, ki mu številne imenitne 

dame rade prepustijo svoje lase. Odločil se je in odprl frizerski 
salon DE LUKS. Salon DE LUKS in njegovo osebje je postalo 
znano po Sloveniji, ker se Luka s svojim inovativnim načinom 
friziranja lahko postavi po robu številnim frizerskim strokov-
njakom.

Luka, kako bi opisal svoje začetke in kako to, da si se odlo-
čil za podjetniško pot?

»Že v prvem letniku sem začel z neobvezno prakso v eni iz-
med najbolj znanih frizerskih hiš. V drugem letniku sem se kot 
najmlajši učenec udeležil akademije v Stuttgartu, od koder sem 
domov prinesel prvo diplomo. Po treh letih dela v Ljubljani in 
sodelovanju na modnih revijah me je poklicna pot pripeljala v 



MAJA SLANA
Maja Slana je nov obraz, ki ga boste srečali v majhnem, a lič-

no opremljenem darilnem butiku Pika na i, ki ga je Maja opre-
mila z veliko mero ljubezni in ustvarjalnosti. Skoraj nemogoče 
je, da v njeni trgovinici ne bi našli pravega darila, ki ga Maja s 
svojim posebnim slogom za oblikovanje vedno čudovito aran-
žira.

Kako je Korošico zanesla pot v Trbovlje? Kaj te je spodbu-
dilo, da si odprla trgovinico?

»V Trbovlje me je pripeljala ljubezen. Navdih za trgovinico 
sem dobila po pogovoru s prijatelji, ki sem jim aranžirala dari-
la, izdelovala ure, unikatne pladnje ali narisala kakšno sliko. Pri 
tem sem ugotovila, da imam nek svoj poseben slog, ki ga imajo 
ljudje radi. Utrnila se mi je ideja, da svoje izdelke ponudim v 
lastni trgovinici širšemu krogu strank.«

Kaj lahko svojim strankam ponudiš in kako se tvoj način 
razlikuje od drugih ponudnikov?

»Svojim strankam ponujam samo inovativne izdelke, tisto, 
kar težko dobijo drugje. V mojem butiku lahko najdejo poseb-
ne izdelke iz italijanskega, britanskega in iz češkega porcela-
na. Ponujam tudi svoje lastne izdelke iz lesa. Strankam pogosto 
oblikujem pladnje, škatle, posode ali kakšne manjše kose po-
hištva za posebne priložnosti s sliko ali na temo, ki si jo sami 
izberejo.« 

Kaj v Trbovljah pogrešaš in kaj bi sporočila mladim, ki 
razmišljajo, da bi se podali v podjetniške vode?

»V Trbovljah pogrešam posebne butične prodajalne za ustvar-
jalce ter za ljudi, ki bodo s srcem ustvarjali za vsako stranko 
posebej in ne masovno, kot to počnejo veliki centri. Želim si ve-
čjo lokalno podporo in povezovanje podjetnikov med seboj. Pri 
izdelavi svojih ur sodelujem z urarjem Alenom Štimcem, ki mi 
izdeluje mehanizme za ure. Mislim, da bi uspešno povezovanje 
med podjetniki lahko vsem prineslo le korist. Čeprav s srcem 
delam in ustvarjam za Trboveljčane, imam občutek, da me še 

frizersko hišo v Celje, kjer sem poleg rednega dela sodeloval kot 
demonstrator striženja za Loreal. Zanje smo predstavljali tehni-
ke striženja frizerjem in s tem je bilo povezanih veliko odrskih 
nastopov. V tem času sem si nabral precej dragocenih izkušenj, 
s čimer sta rasla moja samozavest in zaupanje v lastne sposob-
nosti. Po dvanajstih letih sem se odločil  narediti mojstrski izpit 
in po vseh letih zorenja sem tako uresničil dolgoletne sanje. 
Leta 2008 sem odprl svoj studio, kjer  pridno in z željo po novih 
zmagah še naprej izobražujem našo ekipo s pomočjo znanja iz 
angleških akademij. V lanskem letu mi je uspelo uresničiti novo 
dolgo skrito željo, da pridobim certifikat znanega angleškega 
brusilca – serviserja frizerskih škarij, in sicer v Manchestru, 
kjer sem bil na individualnem izobraževanju. S tem sem pri-
dobil naziv uradnega serviserja za Slovenijo in bližnje sosednje 
države. Z japonske imamo na voljo uvoz ročno izdelanih krtač 
iz naravnih materialov in prodajo profesionalnih frizerskih ška-
rij.«

Imaš veliko strank iz Trbovelj oz. Zasavja?
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»Naš salon obiskuje slaba polovica Zasavcev, preostali so iz 
drugih krajev Slovenije in tujine, ki so skupaj z našimi doma-
čini res dolgoletne stranke. Zaradi zadovoljstva, svetovanja in 
pozitivne energije se redno vračajo.«

Kaj lahko svojim strankam ponudiš in kako se tvoj način 
dela razlikuje od drugih ponudnikov?

»Mislim, da se razlikujemo v tem, da se vsakič, preden zač-
nemo z delom, posvetujemo. Kar je glavno, svetujemo in tudi 
poslušamo. Vsak človek je mojster na svojem področju in mi 
svojega opravljamo po najboljših močeh, z veseljem do dela in 
s perfekcionizmom.«

Kaj bi spremenil v Trbovljah in kaj bi sporočil mladim, ki 
razmišljajo, da bi se podali v podjetniške vode?

»Treba  si je postaviti cilj, saj mu tako lažje drviš nasproti. 
Manj je ovir, ampak vseeno, ko jih veliko preskočiš, nam le-te 
dvigujejo voljo in dajejo moč za nove zmage. Najpomembnejše 
pa je dejstvo, da se brez dela in pogostega stiskanja zob ter brez 
pravega mentorja ne pride daleč.«

vedno obravnavajo kot prišleka, kar pa me žalosti, ker se sama 
počutim kot Trboveljčanka in imam rada to mesto in te ljudi. 
Mladim sporočam, da naj se dobro pripravijo, proučijo svoj po-
slovni načrt in se pogumno podajo v podjetniške vode.«

Za konec samo še nekaj misli. Trboveljčani smo ljudje, ki 
imamo znanje, voljo in moč, da svoje mesto spremenimo na 
bolje, vendar se moramo med seboj podpirati. Nikoli ne grem 
k frizerju v Ljubljano, nikoli ne grem po posebno darilo v Lju-
bljano in nikoli se s prijatelji v gostilni ne dobim v Ljubljani. 

Zakaj ne? Ker sem lokalpatriot, ker imam rada naše in ker 
podpiram in spoštujem tisto, kar ustvarijo in naredijo ljudje 
iz moje okolice pristno, domače »trbousko«. To naj bo naša 
skupna blagovna znamka za vse ljudi, ki se trudijo za nas.

Leana Tomič
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JA Slovenija je nevladna 
in nedobičkonosna organiza-
cija za izobraževanje mladih 
na področju podjetništva in 
ekonomije, ki jo vodi Zavod 
za spodbujanje podjetnosti 
mladih. Sedež je v Ljublja-
ni, direktor zavoda pa je go-
spod Anton Kokalj. Projekt 
se izvaja pri pouku, če se iz-
vaja predmet podjetništva ali 
ekonomije ali pa kot obšolska 
dejavnost. Namen projekta 
je izobraževati in navduše-
vati mlade, da bi znali ceniti 
podjetništvo ter ekonomijo, 
z osvojenim znanjem izbolj-
ševati kakovost svojega ži-
vljenja in zagotoviti možnost 
pridobitve znanja s področja 
podjetništva. JA Slovenija pri 
izvajanju projekta in sodelo-
vanju ponuja popolno pod-
poro mentorjem in dijakom 
z didaktičnimi kompleti (vsa 
gradiva, ki jih potrebujemo 
mentorji za usmerjanje in po-
moč dijakom, in gradivo, ki 
ga potrebujejo dijaki pri ure-

sničevanju ideje do končnega 
izdelka). Tako vsi pridobiva-
mo znanja prek teoretičnih 
osnov in praktičnih izkušenj. 
Poudariti je potrebno, da so 
vsa izobraževanja mentorjev 
brezplačna.

Na naši šoli je v projekt 
vključenih šest dijakov raz-
ličnih smeri in letnikov, dva 
notranja mentorja (profesor-
ja) ter ena zunanja mentorica. 
Zaposleni smo se izobraževali 
na dvodnevnem seminarju in 
si pridobili certifikat z nazi-
vom mentor. Mentorji smo 
dijake za projekt določili prek 
dveh javnih anket, pri kateri 
so sodelovali vsi dijaki od 1. 
do 4. letnika treh poklicnih 
smeri (strojništva, računalni-
štva in elektrotehnike). Anke-
ta je vsebovala splošna vpra-
šanja o podjetništvu, koliko 
posameznik pozna področje 
oz. ga zanima, spraševali smo 
po idejah, željah. Na osnovi 
izpolnjenih anket smo dobili 
ožji izbor dijakov, jih povabi-

li na sestanek in jim 
predstavili projekt 
JA-YE. Tako se je za 
projekt dokončno 
odločilo pet dijakov 
in ena dijakinja. 

Pri takšnih projek-
tih sta potrebna ino-
vativnost in občutek 
za timsko delo. Naši 
dijaki so ustanovili 
t. i. dijaško podjetje 
TOC, d. d. Izdelali so 
copate termo. Ideja je 
popolnoma njihova, 
mentorji pa smo idejo 
podprli že na samem 
začetku, saj so dijaki 
znali obrazložiti, ka-
kšen bo njihov končni 
izdelek. Dijaško podje-
tje so ustanovili okto-

bra 2013 in so ga zaprli konec 
aprila 2014. Eden izmed ciljev 
projekta je tudi, da spoznajo 
celoten proces – od ustanovi-
tve podjetja, pridobitve kapita-
la, vodenja finančnih knjig do 
zaprtja podjetja, kjer končajo 
z izgubo ali dobičkom. Pod-
jetje je razpolagalo s pravim 
denarjem, ki so ga pridobili z 
delničarji (to so vsi zaposleni 
v dijaškem podjetju, mentor-
ji, učitelji, drugi zaposleni na 
šoli, starši in preostali dijaki) in 
od prodaje končnih izdelkov. 
Kot v pravi delniški družbi so 
morali napisati statut in sklica-
ti sestanek delničarjev, kjer so 
predstavili podjetje, idejo ter 
finančni načrt. Na koncu so 
predstavili rezultate delničar-
jem in razdelili dividende. Di-
jaki, ki sodelujejo pri tem pro-
jektu, so se zaposlili v dijaškem 
podjetju TOC, d. d., in si po-
razdelili vloge oziroma nazive, 
ki so od posameznika zahteva-
le določeno opravilo (podobno 
kot v čisto pravem podjetju). 
Navadno so se dobivali enkrat 
na teden. Sedež podjetja so 
imeli v šoli, zato jim ni bilo po-
trebno skrbeti za stroške, ki jih 
je pokrila šola, stroške izobra-
ževanj pa JA Slovenija.

Dijaška podjetja izven Slo-
venije imajo finančno kritje 
pravih podjetij. Ta podjetja 
jim pozneje omogočijo tudi 
zaposlitev, pri nas pa je polo-
žaj trenutno neugoden, zato je 
le malo podjetij, ki so se od-
zvala na povabilo JA Sloveni-
ja, da so spoznala, za kaj sploh 
gre. Za nasvete in podporo se 
je odzvalo podjetje DEWE-
Soft, d. o. o., iz Trbovelj.

8. maja 2014 je na Gospo-
darski zbornici Slovenije v 

Ljubljani potekal sklepni do-
godek, kjer so se predstavila 
dijaška podjetja iz vse Slove-
nije, ki so se v šolskem letu 
2013/2014 prijavila k sodelo-
vanju oziroma na t. i. tekmo-
vanje. Vsako dijaško podjetje 
je imelo svojo stojnico, na ka-
teri so predstavljali svoje izdel-
ke ali storitve. Dijaki posame-
znih podjetij so morali v štirih 
minutah javno pred žirijo in 
občinstvom predstaviti svoje 
podjetje od ideje do končnega 
izdelka. Žirija je ocenjevala vi-
dez stojnice, celostno podobo 
podjetja, izdelek ali ponudbo 
storitve, ključni pa so bili tudi 
odgovori na vprašanja, ki jih je 
žirija postavljala dijakom, in 
izdelava poslovnega načrta. 

Obe trboveljski srednji 
šoli sta se na prvem tekmo-
vanju dijaških podjetij, ki 
je potekalo 8. maja na sede-
žu Gospodarske zbornice 
Slovenije, odlično odreza-
li. Srednja tehniška in po-
klicna šola Trbovlje je bila 
s številom priznanj zelo 
daleč pred konkurenco. 
Nagrajeni so bili namreč 
v štirih kategorijah. Preje-
li so 2. mesto za najboljše 
podjetje,1. mesto za najbolj 
inovativno idejo, 1. mesto 
za najbolj urejeno stojni-
co in 2. mesto za najboljšo 
predstavitev na odru. Tudi 
dijaki GESŠ Trbovlje so 
prejeli priznanje, in sicer za 
najboljše poročilo. Takšni 
rezultati potrjujejo, da sre-
dnješolci delajo dobro in 
da imajo ogromno kakovo-
stnih in zanimivih podje-
tniških idej.

Projekt JA Slovenija – mladi 
v podjetništvu in dijaško 
podjetje TOC, d. d.

Dijaki so uspešno razvili svojo podjetniško idejo copat z 
ogrevanjem. Na fotografiji si od leve proti desni sledijo: 
mentorja Marjan Pograjc in Simona Izgoršek, dijaka Uroš 
Polc ter Nejc Legvart, mentorica Vanja Prevolnik in dijaka 
Mateja Napret ter Jan Cestnik.

Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje se podjetništvo po-
učuje kot modul, kljub temu pa se je šola vključila v projekt  JA 
Slovenija – mladi v podjetništvu v okviru Junior Achievement – 
Young Enterprise (JA-YE) s sedežem v Bruslju. 
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Podjetništvo in 
inovativnost tudi v 
Trboveljskih dijaških 
klopeh

Program Moje podjetje
V Gimnaziji in ekonom-

ski srednji šoli Trbovlje se 
zavedamo, da sta podjetnost 
in ustvarjalnost veščini, ki 
postajata glavna dejavnika 
razvoja družbe ter gospodar-
stva. Pojavlja se potreba po 
ljudeh, ki so kreativni in so 
se zmožni hitro prilagajati. 
Dejansko je lahko podjeten 

Aktivni tudi v 
programu Šola 
podjetnosti

Vključili smo se tudi v vse-
slovenski projekt spodbujanja 
podjetnosti v srednjih  šolah – 
Šola podjetnosti. Organizira-
li smo podjetniški krožek, ki 
ga na naši šoli izvaja društvo 
Ustvarjalnik v sodelovanju z 
Mladinskim centrom Trbo-
vlje. Poudarek je na praktičnih 
delavnicah. Vsebina se izvaja 
izključno z uporabo nefor-
malnih metod in izkustvenega 
učenja. Dijaki se spoznavajo 
z osnovami podjetništva, raz-
vijajo svoje podjetniške ideje 
ter gostijo in obiskujejo znane 
mlade zasavske podjetnike.

Učno podjetje prikazuje 
delovni proces (simulacija), 
kjer dijaki, namesto da pride-
jo v šolo, pridejo v »službo«. 
Takšno podjetje deluje kot 
pravo podjetje, tako da sode-
luje z drugimi učnimi podjetji 
doma in v tujini. Vsako pod-
jetje kupuje in prodaja izbra-
ne vrste izdelkov, vendar brez 
resničnega pretoka izdelkov 
in denarja. Podjetja med seboj 
komunicirajo prek klasične 

Dijaki v 
mednarodnem 
programu za 
podjetništvo

Mednarodni program 
JuniorAchievement – Com-
pany Program, ki ga izvaja 
evropska organizacija Junior 
Achievement Joung Enter-
prise, se v Sloveniji imenuje 
Moje podjetje. Nosilec pro-
grama je Zavod za spodbu-
janje podjetnosti mladih, v 
njem pa poskusno sodeluje 
sedem slovenskih srednjih 
šol. V program sta vključeni 
obe srednji šoli v Trbovljah. 
Pri nas so v program vklju-
čeni dijaki 4. letnika progra-
ma ekonomski tehnik. Bi-
stvo programa je praktično 
delo in preizkušanje v real-
nem svetu podjetništva. 

Dijaki ustanovijo svoje 
podjetje (delniško družbo), 
vanj vložijo svoj kapital, 
poslujejo z denarjem in na 
koncu žanjejo rezultate svo-
jega dela – razdelijo si do-
biček in se veselijo uspeha 

ali pa razmišljajo, kaj je šlo 
narobe. Namen je, da bi prav 
vsak dijak doživel svojo prvo 
podjetniško izkušnjo. Pod-
jetje PIK – ŠPORT, d. d,. se 
je v register dijaških podjetij 
vpisalo januarja 2014. Regi-
strirali smo dejavnost orga-
niziranja piknikov z različ-
nimi športnimi in drugimi 
družabnimi aktivnostmi v 
naravi. Slogan podjetja je 
MIGAJ IN PIKAJ. Piknika 
so se udeležili dijaki šole, 
profesorji, starši in prijate-
lji ustanoviteljev. Finančni 
izkazi so nam potrdili, da 
je bila naša odločitev prava. 
Prihodki od prodaje so pre-
segli stroške, dosegli smo kar 
40,8 % donosnost kapitala. 
Dobiček se bo razdelil med 
32 delničarjev.

Prvi sejem sodelujočih di-
jaških podjetij je bil 8. maja 
2014 na Gospodarski zborni-
ci Slovenije. Predstavilo se je 
deset podjetij, najboljši pa se 
bodo udeležili evropskega sej-
ma in tekmovanja v Estoniji.

V kolikor bo vključenim šo-
lam in Zavodu za spodbujanje 
podjetnosti mladih uspelo pre-
pričati z dijaškimi podjetji še 
ministrstvo, davčni urad in CPI, 
bi se projekt lahko nadaljeval. 
Najboljša izkušnja je izkušnja 
za Norveško, kjer se delova-
nje dijaškega podjetja in vseh 
njegovih vsebin vključi v kuri-

ter elektronske pošte, faksa in 
telefona. Delo poteka v poseb-
ni učilnici, ki je opremljena 
kot prava pisarna z vso pro-
fesionalno opremo. Osnovni 
princip učenja je 'learning by 
doing'.

Na šoli letos delujeta dve učni 
podjetji, Barvni čudež, d. o. o., 
ki se ukvarja s prodajo barvnih 
leč, in turistična kmetija Pod 
Trto, d. o. o. Dijaki se odlično 
pogajajo in sklepajo prodajne 
pogodbe, saj so se letos že ne-
kajkrat srečali z učnimi podjetji 
drugih slovenskih šol. Hitro so 
osvojili tudi MiniMAX, naj-
bolj priljubljen spletni poslov-
no-računovodski program za 
vodenje poslovanja in računo-
vodstva podjetij. V marcu smo 
organizirali šolsko tekmovanje, 
kjer sta se podjetji predstavili 
drugim dijakom. Na privlačnih 
stojnicah so zanimivo ponudbo 
popestrili s pokušnjo in z nagra-
dnimi igrami. Turistična kmeti-
ja Pod Trto, d. o. o., je kot zma-
govalec šolskega tekmovanja 
razstavljala še na mednarodnem 
sejmu učnih podjetij v Celju.

Gabrijela Blaznek,  
profesorica

vsakdo. Ni nujno, da ustanovi 
podjetje, podjetno lahko de-
luje na različnih področjih. 

Dijake želimo učiti, da so 
za njihov uspeh najpomemb-
nejši ideja oz. priložnost, ki jo 
je treba prepoznati, kombina-
cija osebnostnih in podjetni-
ških lastnosti, vztrajno delo 
ter premišljeno prevzemanje 
tveganja. Ključnega pomena 
za uspešno vodenje pa je delo 
s sodelavci in sposobnost tim-
skega reševanja problemov.

Ker verjamemo, da pod-

jetno ravnanje postaja način 
življenja, smo v šolskem letu 
2013/2014 na naši šoli poseb-
no pozornost namenili uvaja-
nju podjetniških vsebin. Dijaki 
ekonomskega tehnika se že v 
prvem letniku srečujejo s pod-
jetniki in z njimi opravljajo in-
tervjuje, v drugem in tretjem 
letniku se preizkušajo v učnem 
podjetju, v četrtem sodelujejo 
v programu Moje podjetje. 
Na koncu šolanja pri četrtem 
predmetu poklicne mature 
izdelujejo poslovne načrte za 

lastne podjetniške ideje. Di-
jaki gimnazije pa so se lahko 
vključili v krožek šola podje-
tnosti. Vse vsebine so dijakom 
predstavljene zelo praktično in 
prispevajo k razvijanju ustvar-
jalnosti, samozaupanja, prila-
godljivosti, učenju reševanja 
problemov v negotovih situa-
cijah, načrtovanju, pogajanju, 
odločanju, timskemu delu in 
javnemu nastopanju ter spod-
bujajo k doseganju rezultatov.

Zvezdana Lamovšek, 
profesorica

kulum, vendar trenutno v Slo-
veniji za to še ni posluha. Šola 
se lahko vsako leto prijavi v isti 
projekt, vendar dijaki ne smejo 
odpreti istoimenskega podjetja 
in izdelovati ali pa izboljševati 
končne izdelke ali pa storitve 
predhodnih dijaških podjetij, 
ki so delovali na njihovih šolah. 
Ideja mora biti sveža, nova, nji-

hova. Upamo, da bosta Zavod 
za spodbujanje mladih in naša 
šola nadaljevala sodelovanje v 
tem podjetniškem projektu ne 
glede na letošnji uspeh prvega 
dijaškega podjetja na naši šoli.

In še nekaj besed o copatih 
termo, ki so jih razvili dijaki. Gre 
za hišne copate z grelno funkcijo. 
V jedru copata se nahaja grelna 

folija, ki se s pomočjo energije 
iz baterije segreje do 35 stopinj. 
Baterija zagotavlja do 8 ur nepre-
stanega delovanja, priporočena 
uporaba grelne funkcije ob noše-
nju je največ 15 minut. 

Vanja Prevolnik  
(zunanja mentorica) in  

Simona Izgoršek  
(mentorica)
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Društvo ljubiteljev staro-
dobnih vozil Zasavja Magnet 
Trbovlje je bilo ustanovljeno 
marca 2004 s sprejetjem statu-
ta na ustanovni skupščini. Kot 
snovne naloge so si ustanovni 
člani zastavili združevanje in 
druženje lastnikov ter ljubi-
teljev starodobnih vozil in ra-
zvoj ter vzdrževanje tehnične 
kulture, kar je bila v industrij-
skem Zasavju že dolgoletna 
tradicija. Znanja in vedenja 
o tem je bilo veliko, vendar 

je bilo vse razpršeno in slabo 
povezano, nekaj je bilo vozil, 
saj sta bila avtomobilizem in 
motociklizem v teh krajih že 
od začetka prejšnjega stoletja. 
Za ilustracijo naj zapišem, da 
je bilo lani sto let od uvedbe 
prve redne avtobusne poveza-
ve med mestom in železniško 
postajo Trbovlje. Ustanovni 
člani društva so videli in pre-
poznali potrebo po postaji, 
zato so oblikovali okoliščinam 
in razmeram primeren pro-

gram in si določili cilje, med 
katerimi je bilo tudi povezo-
vanje s sorodnimi in podob-
nimi društvi ter s krovnimi 
združenji. Tako je društvo že 
od ustanovitve včlanjeno v 
zvezo SVS. Trenutno šteje sko-
raj šestdeset članov, ki imajo v 
lasti 38 vozil. Zaradi opaznega 
pojavljanja v okolju se število 
članov iz leta v leto povečuje, 
pa tudi število simpatizerjev 
in takih, ki občasno sodelujejo 
z društvom, je vse več.  Lastni-

štvo starodobnika ni pogoj za 
članstvo, novi člani pa morajo 
sprejeti kodeks klubske etike, 
skladen s poslanstvom kluba,  
ki omogoča usklajeno in učin-
kovito ter enotno delovanje in 
prijateljski odnos.

Društvo ni kabinetno in de-
luje opazno tudi navzven, eden 
takih tudi od javnosti nestrpno 
pričakovanih in zaželenih do-
godkov je zdaj že tradicionalna 
dirka na Katarino – memorial 
Mirka Bivica, ki šteje za Držav-
no prvenstvo starodobnih mo-
tociklov. AMZS je društvu že 
tretjič zapored dodelili prizna-
nje za najboljšega organizatorja 
dirke. Čeprav predstavlja orga-
nizacija dirke za člane velik de-
lovni in finančni zalogaj, vsako 
leto privablja nove tekmovalce 
in obiskovalce, ki dirko zapu-
ščajo zadovoljni in z lepimi 
vtisi. Dirka se vsako leto junija 
organizira v čast trboveljskega 
občinskega praznika, se pa je 
dirka na progi Trbovlje–Kata-
rina odvijala že od leta 1948, 
tako da je društvo poskrbelo 
tudi za oživljanje te tradici-
je (prvi so oživili dirko člani 
Združenja šoferjev in avto-
mehanikov Trbovlje). Ob tem 
Magnet  vsako leto organizira 
strokovne ekskurzije in druge 
družabne aktivnosti.

Svojo deseto obletnico usta-
novitve in deset let delovanja 
so člani društva s priložnostno 
slovesnostjo zaznamovali 22. 
marca letos. Na njej so podeli-
li priznanja vsem ustanovnim 
članom, ki so v društvu vztra-
jali vsa ta leta, priznanja za de-
setletno članstvo in priznanja 
vsem tistim posameznikom, 
podjetjem ter ustanovam, ki z 
društvom tvorno sodelujejo. 
Te slovesnosti so se udeležili 
tudi predstavniki AMD Dom-
žale, SVS, občine, policije in 
sponzorskih podjetij. V kul-
turnem programu sta nastopila 
kitarista Emir Ibrakić in Timi 
Krajnc. Slavnostni govornik je 
bil gospod Franc Malgaj, pred-
sednik Magneta od ustanovitve 
do danes, 'spiritus agens in mo-
vens' te družbe ljubiteljev sta-
rodobnih vozil Zasavja.  

Aleš Leko Gulič

Priprave na 45. Lučkin 
memorial v polnem teku

Plavalni klub Lafarge Cement Trbovlje 
bo v letu 2015 praznoval 80. obletnico de-
lovanja, v kateri je bilo mnogo vzponov in 
padcev, vendar takega, ki ga je doletel v letu 
2007, še ni doživel. Ostal je brez zimskega 
bazena, ki za njihove člane pomeni osnovo 

za treninge. Zdaj se že sedmo leto zapored 
v vodstvu trudijo preživeti, njihovi člani pa 
se vozijo na treninge v Hrastnik v zgodnjih 
popoldanskih ali poznih večernih urah. 
Vsakodnevno treniranje se poplača s tek-
movanji na državni in mednarodni ravni in 
tam njihovi člani dobijo nagrado za svoje 
naporno delo – odlične rezultate, medalje in 

uvrščanje v državne selekcije. Po-
letni del sezone se bo nadaljeval v 
njihovem domačem bazenu, kjer 
bodo 28. junija 2014 organizirali 
že 45. Lučkin pokal, najstarejše 
plavalno tekmovanje v Sloveniji 
v spomin na tragično preminulo 
plavalko njihovega kluba Lučko 
Vodišek. Ker pa je to miting z 
močno domačo in mednarodno 
udeležbo, vas vabimo, da počasti-
te s svojim obiskom in navijanjem 
tudi naše domače plavalce.

Darko Raušl

Desetletnica obstoja in delovanja društva 
MAGNET Zasavje Trbovlje
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Minimalna, a sladka 
zmaga

V Trbovljah se je v soboto, 26. 
aprila, spet odvijal nogometni 
praznik. Polna glavna tribuna, 
navijaški skupini obeh klubov 
in vse, kar spada zraven k taki 
tekmi … Poskrbeli so za odlično 
vzdušje na Rudarju. Igralci obeh 
ekip na igrišču niso prikazali 
najbolj kakovostne predstave, 
vendar pa sta bili zato borbenost 
in požrtvovalnost na zelo visoki 
ravni. Na koncu je naša ekipa 
povsem zasluženo slavila in do 
naslednjega derbija prevzela pri-
mat v zasavskem nogometu.

Prvi polčas so najbolj zazna-
movali trije dogodki. Prvi je bil 
na vrsti že kar v 2. minuti sreča-
nja, ko je imela naša ekipa zelo 
lepo priložnost za zadetek. Strel 
Perića je odbila zagorska obram-
ba, sodnik pa je dosodil prekršek 
nad Gracarjem. Naslednji je bil v 
8. minuti, ko je gostujoči vratar 
Gracar nespretno posredoval pri 
dvoboju s Perićem. Sodnik mu 

Besede navijačev
Z dušo in srcem za 
Rudarja

Združeni Trboveljski navijači 
smo že na zadnjih dveh derbijih 
dokazali, da smo navijači z dušo 
in s srcem za Rudarja, ko se nas 
je približno 200 odpravilo peš 
na tekmo v Zagorje. Priprave na 
tokratni derbi pa so se začele ta-
koj po končani tekmi v Zagorju. 
Odločili smo se, da tokrat ustva-
rimo ozračje, ki ga v Trbovljah 
še ni bilo. Takoj smo začeli z ak-
cijo zbiranja starega papirja za 
navijače, ki se je izkazala za zelo 
uspešno. Zbrali smo potrebna 
sredstva za organizacijo derbija 

je povsem upravičeno pokazal 
rdeči karton in pot do slačilni-
ce. Od 8. minute naprej je ime-
la naša ekipa na igrišču igralca 
več, kar je poskušala izkoristiti, 
vendar dokaj neuspešno. Tretji 
pomemben dogodek pa je bila 
izključitev Jurića, ki je v 38. mi-
nuti prejel drugi rumeni karton 
in bil zato izključen. Od tega tre-
nutka naprej so bile sile na igrišču 
izenačene. Do konca prvega pol-
časa nato ni bilo drugih večjih 
posebnosti.

Drugi polčas se je odvijal po-
dobno kot prvi. Obe ekipi sta 
poskušali zadeti, vendar nobeni 
ni uspelo vse do 74. minute, ko je 
po zelo lepem predložku Memi-
ševića iz kota za »knape« z glavo 
zadel Ibrahimović. Z zadetkom 
je poskrbel za izbruh čustev in 
veselje na stadionu. Zagorjani 
so do konca srečanja še posku-
šali izenačiti, vendar jim tokrat 
ni uspelo. Naša ekipa je s trdo, 
borbeno in taktično dovršeno 
igro uspela povsem zasluženo 

premagati večne rivale iz Za-
gorja. Velja omeniti tudi, da je 
naša obrambna vrsta, na čelu z 
odličnim Peršuhom, ponovno 
delovala zelo zanesljivo. Veliko 
zaslug za zmago pa ima s svojimi 
taktičnimi zamislimi in poteza-
mi tudi »prekaljeni maček« na 
našem trenerskem mestu Rajko 
Jeršin.

Posebno pohvalo si zaslužita 

obe navijaški skupini. Tudi to-
krat so se bolj izkazali naši zdru-
ženi navijači Kamnita in Torcida 
Trbovlje, ki so ponovno dokaza-
li, da so pravi navijači. Poskrbeli 
so, da je bil ta praznični dan še 
lepši.

Prebivalci Trbovelj bi si v pri-
hodnosti vsekakor zaslužili še več 
podobnih športnih dogodkov.

Tomaž Radič

v celoti. Skupaj smo se odloči-
li, da tokrat z zbranimi sredstvi 
kupimo velik transparent (22 m 
dolg, 1,5 m širok, cena 400,00 
evrov) z napisom Kamnita – 
Torcida, Rudar Trbovlje fans 
united in se z njim predstavimo 
širši okolici. Preostala zbrana 
sredstva pa so bila porabljena 
za druge stvari (pijača, letaki 
in pripomočki). Klub nam je 
podaril brezplačne vstopnice, 
ki smo jih za to tekmo razdeli-
li kar 287 (toliko je bilo navija-
čev). Nekaj pa so prispevali tudi 
drugi posamezniki. Priprave na 
derbi so potekale že kar nekaj 
časa pred samo tekmo, inten-

zivno pa zadnja dva tedna. Pri 
organizaciji je sodelovalo nekaj 
fantov, ki po navadi prevzame-
mo organizacijo v svoje roke. 
Dela je bilo ogromno, vloženo 
je bilo veliko truda in prostega 
časa. Potrebno je bilo izdelati 
primer velikega transparenta, 
ga naročiti s Poljske, intenzivno 
oglaševati dogodek na družab-
nih omrežjih, izdelati letake itn.

Skupaj smo se dogovorili, da 
bo tokrat lokacija zbora mestni 
park, kar bo dalo dogodku še 
dodaten čas. S tem, da smo se 
odpravili peš mimo Sallaumine-
sa in Kešetovega na veliko špor-
tno prireditev, smo seznanili 
vse prebivalce tega okoliša. Ob 
13. uri smo se dobili na Rudar-
ju in pripravili navijaški sektor 
Kamnita na tekmo (postavili 
transparente, obesili zastave). 
Navijači smo se začeli zbirati ob 
treh popoldne in čez dobro uro 
smo se odpravili proti stadionu. 
Med potjo smo prepevali navi-
jaške pesmi in ob pol petih tudi 
prispeli pred stadion. Vsa zade-
va je bila predhodno organizira-
na in koordinirana. Pri tem gre 
zahvala tudi vsem policistom, ki 

so zelo korektno sodelovali. 
Ob petih popoldne se je začela 

tekma, mi pa smo bili takrat že 
skoraj zbrani na svojem standar-
dnem mestu, na Kamniti. Takoj 
smo začeli z glasnim navijanjem 
in spodbujanjem naših igralcev. 
Pohvaliti velja prav vse navijače, 
ki so se udeležili dogodka, saj 
smo vseh 90 minut glasno spod-
bujali trboveljsko ekipo. Tako 
nam je skupaj z igralci in s tre-
nerjem uspelo doseči glavni cilj 
– zmago nad Zagorjani. Na tek-
mi ni prišlo do nobenih neljubih 
dogodkov, za kar si vsi prisotni 
zaslužijo posebno pohvalo. Tek-
ma je minila v zelo pozitivnem 
vzdušju, kar je še posebej razve-
seljivo. Pohvala vsem udeležen-
cem dogodka, še posebej tistim, 
ki smo izpeljali vso organizacijo. 
Lahko smo ponosni, da nam je 
dogodek uspelo izpeljati na tako 
visoki ravni. Skupaj smo doka-
zali, da smo združeni močnejši. 
Navijači bi si želeli še več podob-
nih športnih dogodkov v Trbo-
vljah, zaslužili bi si prvoligaša 
vsaj v enem športu.

Kamnita & Torcida  
Trbovlje

Foto: Gašper Ovnik
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Nogometni derbi, kakršnega  
bi si želelo vsako mesto

Sobota, drugačna od ostalih
Sobota, 26. aprila, bi bila lahko čisto običajna sobota v Trbo-
vljah, tako kot vsaka prej, a tako preprosto tole vseeno ni. Pri 
tistih ljudeh, ki imajo radi zasavski nogomet, se je že skozi ves 
pretekli teden vedelo, da se nekaj pripravlja, da se bliža dogodek. 
In ta dogodek ni bil nič drugega kot ponovno veliki zasavski der-
bi med ekipama NK Rudar Trbovlje in NK Zagorje ob Savi, ki 
je bil tokrat, po sporedu MNZ (Medobčinska nogometna zveza) 
Ljubljana, odigran v Trbovljah.

Nogometni sobota se je v 
bistvu začela z organiziranim 
zbiranjem trboveljskih navi-
jačev v parku. Mladi in stari, 
ki so s srcem zapisani ime-
nu Rudar, so se na trbovelj-
ski »zelenici med betonom« 
zbrali v velikem številu in se 
po ogrevanju glasilk strumno, 
oblečeni v zeleno-črna obla-
čila, opremljeni z zastavami 
in manjšimi panoji, odpravili 
proti stadionu. Fantom in de-
kletom samozavesti ne manj-
ka, zato so Trbovljam peli 
navijaške pesmi in skandirali 
ime svojega kluba. Slišalo se je 
tudi nekaj glasnih pokov, kar 
pa niti ni motilo drugih kra-
janov, ki so vedeli, da je pač 
sobota derbija in so prej kot s 
slabo voljo, raje z nasmehom 
in tudi z aplavzom spodbude, 
nagradili trboveljsko navijaško 
povorko, fante in dekleta dveh 

združenih navijaških skupin 
Kamnite in Torcide Trbovlje. 
Na stadionu je bilo zbranih 
že veliko ljubiteljev najpopu-
larnejše športne igre na svetu, 
slišalo pa se je tudi že navijanje 
zagorske navijaške skupine z 
imenom Crazy boys, ki so pri-
šli bodriti svoje nogometaše. 
Med gručo ljudi je bilo opaziti 
tudi nekatere občinske pred-
stavnike, ki so si prišli ogledat 
ta nogometni spektakel. Med 
drugimi smo videli oba župa-
na, Vilija Trevna in Matjaža 
Švagana, manjkala pa ni niti 
trboveljska podžupanja Jasna 
Gabrič. Od nogometnih imen 
je bil na tekmi Sandi Kranjec, 
vodja tekmovanja MNZ Lju-
bljana in same NZS. Ozračje je 
bilo zares nogometno, še toli-
ko bolj se je v vsem sijaju ble-
ščal navijaški sektor Kamnite 
in Torcide. Za ta derbi so pri-

pravili zares prelep navijaški 
pano, manjkale pa niso niti 
zdaj že znane visoke zastave v 
zeleno-črni barvi. Za to deja-
nje so jih tudi drugi trboveljski 
ljubitelji nogometa, ob bese-
dah uradnega napovedovalca, 
nagradili z velikim aplavzom.

Tradicionalno čvrst in 
nepopustljiv nogomet

Trboveljska ekipa, pod vod-
stvom novega trenerja Rajka 
Jeršina, je vstopila v tekmo 
zelo agresivno, kar se je videlo 
že pri prvi priložnosti Ivice Pe-
riča v prvi minuti, ko je posre-
dovala zagorska obramba in 
odbila žogo v kot. Prav mladi 
trboveljski nogometaš pa je bil 
vzrok izključitve zagorskega 
vratarja Mihe Gracarja v osmi 
minuti srečanja. Akcija se je 
sicer začela z globinsko poda-
jo Amela Mrvoljaka, ki prilo-
žnost pripravil Periču. Trbo-
veljski napadalec in zagorski 
vratar sta se pognala za žogo, 
skočila v zrak in z glavama 
udarila. Pri žogi je bil malce 
prej Perič, ki je obležal zu-
naj kazenskega prostora, prav 
tako pa je za kratek čas obležal 
tudi vratar Gracar. Sodnik sre-
čanja Dragoslav Perič je sprva 

zagorskemu vratarju pokazal 
rumeni karton, na prigovarja-
nje trboveljskih nogometašev 
in po namigovanju stranskega 
sodnika Mateja Vojske pa je še 
enkrat dvignil karton vratarju, 
tokrat je bil rdeče barve. Ob 
takšni situaciji je moral seveda 
zagorski strateg Danilo Bantan 
ukrepati, tako da je iz igre po-
tegnil Blaža Povšnarja, v igro 
pa je poslal mladega vratarja 
Domna Mrežarja. Z dosojene-
ga prostega strela je nato po-
skušal kapetan Trboveljčanov 
Damir Memiševič, čez nekaj 
časa pa s še enega prostega 
strela tudi Amel Mrvoljak, 
ki pa je žogo poslal le kakšne 
pol metra čez vrata zagorske 
ekipe. Nato so Trboveljčani še 
nekajkrat prek Roka Drnovška 
in Armina Ibrahimoviča po-
skusili z udarci z razdalje, a je 
rezultat ostal še vedno nespre-
menjen. Po teh priložnostih so 
s svojo bolj disciplinirano igro 
začeli tudi nogometaši Zagorja 
in kaj kmalu je prvi prosti strel 
izvajal Denis Nikolič, ki pa ni 
bil dovolj natančen. Še najbolj 
nevaren je bil odlični Anže 
Krajnc, ki je s samostojnimi 
prodori večkrat v težave spra-
vljal trboveljsko obrambo. Pri 
enem od takšnih posredovanj 
pri preprečitvi protinapada je 
rumeni karton dobil Armin 
Ibrahimovič. Zelo blizu kazni 
pa je bil tudi Dejan Cvjetič, ki 
je nevarnega zagorskega na-
padalca nepravilno ustavil na 
stranskem robu 16-metrske-
ga prostora. Z zelo nevarnim 
strelom v spodnji bližnji kot 
je še enkrat poskusil Denis Ni-
količ, vendar je vratar Rudar-
ja Miha Peršuh strel ubranil, 
obramba pa je žogo poslala v 
kot. Srečanje je nato potekalo 
večinoma na sredini igrišča, 
kjer so eni in drugi poskušali 
prebiti obrambo, vendar spre-
membe rezultata ni bilo. V 37. 
minuti je prišlo do izenačitve 
številčnega stanja na igrišču, 
saj je igralec Rudarja Antonio 
Jurič naredil nespameten pre-
kršek in prejel drugi rumeni 
karton, kar je pomenilo, da bo 
zapustil igrišče. Ekipi sta nato 
do konca polčasa igrali bolj 
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kot ne umirjen nogomet, ve-
čjih priložnosti ni bilo na no-
beni strani.

Podoben drugi polčas
V drugem polčasu sta ekipi 

ponovno pokazali borben no-
gomet, na začetku polčasa pa 
so malce bolj, prek sredinskih 
kombinacij, pritisnili Zagorja-
ni, ki so imeli najlepšo prilo-
žnost v približno 49. minuti, 
ko je predložek proti drugi 
vratnici znova poslal Denis 
Nikolič, z glavo pa je zgrešil 
Anže Krajnc. Malce zatem je 
sledila še ena izredno zanimi-
va situacija, v kateri je najprej 
vratar Rudarja Miha Peršuh 
nogometno rečeno »degaži-
ral« žogo na stran zagorskih 
nogometašev, kjer jo je z glavo 
v svojo linijo obrambe nena-
merno podaljšal Nik Vodeb, 
za žogo pa sta se zapodila tr-
boveljski napadalec Ivica Pe-
rič in zagorski vratar Domen 
Mrežar. Perič je bil hitrejši, 
z glavo si jo je podaljšal, vra-
tar Mrežar pa je napadalca po 
boksarsko zbil na tla. Žogo je 
nato obramba Zagorja zbila do 
Marka Sotenška, ki je streljal v 
blok, nič kaj drugače pa ni bilo 
tudi po poskusu Jureta Lazni-
ka. Mnogi trboveljski ljubitelji 
nogometa so bili prepričani, 
da bi moral glavni sodnik sre-
čanja Dragoslav Perič pokazati 
na belo točko, vendar se je od-
ločil in pustil tako imenovano 
prednost igranja. Perič se je 
ob tem poškodoval in zapustil 
igrišče. Nato vse do 74. minute 

ni bilo kakšnih posebnih pri-
ložnosti, v omenjeni 74. minu-
ti pa je na Rudarju ponovno 
odjeknila eksplozija, tokrat 
poleg tiste prave tudi eksplo-
zija navdušenja. Trboveljski 
Rudar je povedel, iz kota je 
predložek v sredino podal do-
mači kapetan Damir Memiše-
vič, s približno šestih metrov 
pa je žogo z glavo in odbitim 
strelom od tal v vrata poslal 
Armin Ibrahimovič. Sledilo 
je navdušenje, »knapi« pa so 
se po tem vodilnem zadetku 
nekako bolj obrambno orien-
tirali, saj so postavili nekakšen 
obrambni blok na oddaljenosti 
30 metrov od vrat. Zagorjani 
so prevzeli pobudo in posku-
šali prebiti ta obrambni blok 
prek predložkov s strani, ven-
dar bolj kot ne neuspešno. Pri-
ložnosti za strel z glavo je imel 
Nejc Vozelj, pozneje je streljal 
z nogo tudi Anže Krajnc, ven-
dar se rezultat ni spremenil. 

Ljubitelji nogometa so lah-
ko lepo potezo videli v 81. 
minuti, ko je ekipa Zagor-
ja izvedla še en napad proti 
trboveljskim vratom. Luka 
Klančišar je z globinsko po-
dajo na bočnem položaju za-
poslil Nika Vodeba, ta je lepo 
zaposlil Aneja Kureža, ki se je 
z odličnim obratom osvobo-
dil trboveljskega branilca, in s 
šolskim izmerjenim strelom v 
bolj oddaljen predel skoraj po-
skrbel za izenačenje. Žoga je 
na smolo zagorskih navijačev 
le oplazila vratnico in zletela v 
avt. Lepo igro pa so lahko vsi 

ljubitelji nogometa videli tudi 
v 83. minuti, ko je Nebojša 
Karamarkovič, ki je v igro pri-
šel ob zamenjavi Ivice Periča, 
po sredinskem kombiniranju 
prejel žogo s strani Dejana 
Cvjetiča, se obrnil in se s pre-
finjenim občutkom osvobodil 
zagorskega branilca Tomaža 
Nahtigala (žogo mu je narahlo 
potisnil med nogami), nato pa 
je s približno dvajsetih metrov 
z levico streljal v desni spodnji 
kot zagorskih vrat. Vratar Do-
men Mrežar je samo obstal, 
žoga pa je za kakšen dober 
meter zletela mimo vrat. Če bi 
bil odlični trboveljski napada-
lec natančnejši, bi to verjetno 
že odločilo derbi, tako pa so 
gostje iz sosednjega Zagorja 
še nekajkrat poskušali z viso-
kimi predložki v 16-metrski 
prostor domačinov, kjer pa sta 
svoje delo odlično opravlja-
la visokorasli strelec zadetka 
Armin Ibrahimovič in Amel 
Mrvoljak. Zmaga Rudarja je 
ostala doma.

Ne glede na tradicionalno 
rivalstvo med Rudarjem in 
Zagorjem, ki traja že vrsto let, 
so si seveda imeli zasavski lju-

Osnovni podatki tekme
3. SNL (zahod), 19. kolo: Stadion Rudar Trbovlje – 1500 
gledalcev
Rudar Trbovlje : Zagorje 
1 : 0 (0 : 0)

Glavni sodnik:  Dragoslav Perić (Kranj)
1. pomočnik: Matej Vojska (Dob)
2. pomočnik:  Anže Selko (Ljubljana)
Delegat:  Drago Vrenk (Brezovica pri Ljubljani) 

Strelec: Ibrahimović (74')
Rumeni kartoni: 8' Gracar, 17' Ibrahimovič, 23' Jurič, 50' 
Nahtigal 
Rdeči kartoni: 8' Gracar, 38' Jurič 

Rudar: Peršuh; Cvjetić, Ibrahimovič, Mrvoljak, Jurič, Keši-
na, Drnovšek, Memiševič, Sotenšek (od 63. minute Ristič), 
J. Laznik, Perič (od 63. minute Karamarkovič, od 87. minu-
te Brečko)
Na klopi: Radič; Kahteran, Ž. Laznik, Račič
 
Zagorje: Gracar; Džombič, Vozelj, Nahtigal, Vodeb, Po-
všnar (od 10. minute Mrežar), Klančišar, Nikolič, Prašnikar 
(od 72. minute Kurež), Upelj, Krajnc
Na klopi: Kralj, Zorko, Prestor, Klinc

bitelji nogometa po tekmi ve-
liko povedati, padale so razne 
analize in tako se je nogome-
tni dan prevesil v nogometni 
večer ter ob sproščeni debati, 
brez nepotrebnih izgredov, 
smo lahko slišali marsikakšen 
nogometni spomin. Ob koncu 
prijetnega druženja pa le do-
bronamerni stiski rok nogo-
metnih prijateljev z obljubami 
za ponovno snidenje, bodisi v 
Trbovljah ali v Zagorju. 

Delegat srečanja Drago 
Vrenk je bil prvič v tej vlogi na 
derbiju. Pohvalil je samo orga-
nizacijo srečanja, presenečen 
je bil nad številom ljudi in nad 
samim pristopom k tekmi. Po-
hvalil je tudi navijače, čeprav 
ni bil navdušen nad uporabo 
pirotehnike. Tudi to je del za-
savskega derbija, ki je resnično 
eden največjih prvenstvenih 
nogometnih dogodkov v Slo-
veniji. Eden takšnih, ki odme-
va dlje od samega Zasavja vse 
tja do Ljubljane in še naprej ali 
kot mi je ob slovesu s stiskom 
roke dejal delegat srečanja: 
»Ljubljana si lahko takšna sre-
čanja samo želi.«  

Darko Kunič
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Največji moštveni 
uspeh po letu 1998

Nogometašev se drži sloves 
čustvenih in večkrat svojeglavih 
posebnežev. To so dokazali tudi 
dijaki naše šole, ki niso upošte-
vali znanega načela Pierre de 
Coubertina, da je pomembno 
sodelovati in ne zmagati. Na 
finalnem turnirju ŠKL v nogo-
metu, ki je v Škofji Loki potekal 
v četrtek, 17. aprila, so s svojo 
borbenostjo in predvsem z no-
gometnim znanjem osvojili prvo 
mesto v Sloveniji. To je največji 
uspeh na moštvenem področju, 
saj so bile do tega dne na presto-
lu, z osvojenim 3. mestom iz leta 
1998, naše košarkarice.

Na turnirju so se za najviš-
ja tri mesta borile nogometne 

Prireditev Ciciban 
in šport bo spet 
razveselila najmlajše

Od leta 2007 naprej v Za-
vodu za šport Trbovlje izvaja-
mo program Spoznavajmo se 
s športom, kjer je skoraj 150 
predšolskih otrok (iz vseh 
enot Vrtca Trbovlje) vključe-
nih v program za spoznavanje 
z različnimi športnimi pano-
gami (mali nogomet, športno 
plezanje, mali rokomet, mini 
odbojka). Že v letu 2012 smo 
razširili program z novo špor-
tno zvrstjo, in sicer z atletiko, 
ki je poleg gimnastike osno-
va za pridobitev gibalne spo-
sobnosti, v letu 2013 pa smo 
v program vključili še vadbo 
karateja. Poleg dopoldanske 
brezplačne vadbe (vrtec) izva-
jamo program tudi popoldan. 
Vadba je plačljiva v minimal-

Mlajši dečki B Rokometnega društva 
Rudar osvojili tretje mesto v Kopru

Mlajši dečki B (MDB, letnik 2002 in mlajši) so se vr-
nili iz Kopra, kjer so sodelovali na 1. Koper handball 
cupu, ki je potekal od 18. do 20. aprila.

Fantje so na turnirju v Kopru prikazali napredek v 
igri. Enakovredno so se kosali z najboljšimi ekipami. 
Poleg Rudarja so nastopile še ekipe RD Koper 2013, 
RD Istrabenz plini Izola, GSD Casalgrande A (Italija) 
in GSD Casalgrande B (Italija). Dosegli so tri zmage in 
zabeležili dva poraza. Na tekmi za tretje mesto je Rudar 
premagal GSD Casalgrande B z rezultatom 17 : 5 (7 : 0).

Žare Sladič

nem znesku (10 evrov na me-
sec), otroci pa so razdeljeni v 
dve starostni skupini: vadba 
predšolskih otrok ter otrok 1. 
in 2. razreda OŠ.  Program je 

11. junija od 17. ure naprej bo na športnem kompleksu 
Rudar (nogometno igrišče) veselo in zabavno.

Barve GESŠ Trbovlje so zastopali Tilen Mlinar, Jan Soten-
šek, Amar Kulašević, Senad Hadžić, Žan Gjerek, Rok Požun, 
Ivica Perić, Nik Vodeb in Nejc Kolar. Iskrene čestitke!  

Rokometno ekipo MDB Rokometnega društva 
Rudar, ki jo trenira Oto Pavlin, sestavljajo nasle-
dnji igralci: Nik Jager, Luka Petek, Andraž Matic 
Škvarč, Nejc Urdih, Nejc Žagar, Dan Hočevar, Nejc 
Sardinšek, Kristjan Kastelic, Luka Markovšek, Jer-
nej Kink, Gal Ostanek, Jošt Naglav, Vid Jager, Do-
men Leskovšek in Andraž Stanič.
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do zdaj, tako bo tudi v priho-
dnje, v največjem delu finan-
ciral Zavod za šport Trbovlje 
s svojimi lastnimi sredstvi 
(s sredstvi, pridobljenimi na 

trgu) ter seveda z vsakoletno 
pridobljenimi nepovratnimi 
sredstvi Fundacije za šport. 
Prepričani smo, da je pot, 
ki smo si jo začrtali, pravil-
na, zato bomo s programom 
Spoznavajmo se s športom 
nadaljevali tudi naprej. Pri-
reditev Ciciban in šport je 
sklepni del omenjenega pro-
grama, kjer bodo najmlajši iz 
različnih enot Vrtca Trbovlje 
prikazali, kaj so se naučili v 
športnih zvrsteh, ki so jih v 
igri in med zabavo spoznavali 
v zadnjem letu (nogomet, ro-
komet, športno plezanje, atle-
tika, karate).

Vidimo se torej 11. junija ob 
17. uri na Rudarju. V primeru 
slabega vremena bo prireditev 
prestavljena.

Edvard Bravec,  
direktor zavoda

ekipe GESŠ Trbovlje, ŠC Škofja 
Loka in ŠC Slovenj Gradec. V 
prvi tekmi smo z rezultatom 4 
: 2 premagali gostitelje, druga 
tekma se je po hudem boju in 
prevladi naših fantov na parketu 
dvorane Podenj nesrečno kon-
čala z zmago Slovenjgradčanov 
s 3 : 2. V zadnji tekmi so Škofje-
ločani presenetili igralce iz Slo-
venj Gradca in jih premagali s 4 
: 1. Vse ekipe so imele tako po 
eno zmago in en poraz. Sledilo 
je seštevanje zadetkov, pregled 
medsebojnih tekem in zgodilo 
se je tisto, kar smo si pred za-
dnjo tekmo lahko samo želeli – 
postali smo prvaki ŠKL v nogo-
metu za sezono 2013/2014. 

Aktiv športne vzgoje  
GESŠ Trbovlje



ŠD Felix iz Italije s 
pokali 

Za ekipami ŠD Felix je še 
en mednarodni turnir, ki se 
ga vsako leto udeležijo v času 
velikonočnih praznikov. Letos 
so prvič tekmovali na med-
narodnem turnirju v Italiji, 
v mestu Cesenatico, kjer so 
svoje društvo, naš kraj, regijo 
in državo zastopali kot edina 
ekipa iz Slovenije. Turnirja 
se je udeležilo kar 52 deklet, 
razporejene pa so bile v štiri 
tekmovalne ekipe, ki so več 
kot uspešno nastopale v treh 
kategorijah (kadetinje, starej-
še pionirke in dve ekipi mlaj-
ših pionirk). Odlične končne 
uvrstitve posameznih ekip so 
še en pokazatelj, da se v klubu 
kakovostno dela z mladimi ko-
šarkaricami, s tem pa je popla-
čan tudi ves vložen trud igralk 
in trenerjev. Najuspešnejša 
ekipa na turnirju je bila ekipa 
starejših pionirk, ki je dosegla 
odlično 1. mesto v svoji kate-
goriji do 15 let. Finalno tekmo 

Kadeti Rokometnega 
društva Rudar odlični 
tretji v Pragi

V Pragi je od 18. do 21. apri-
la potekal tradicionalni veliko-
nočni rokometni turnir, ki se 
ga je letos udeležila kadetska 
ekipa RD Rudarja, ki je osvo-
jila odlično tretje mesto. Letos 
je tekmovalo 447 ekip v različ-
nih starostnih skupinah, kar 
potrjuje dejstvo, da spada tur-
nir v Pragi med najpomemb-
nejše in največje rokometne 
turnirje na svetu. Kadeti RD 
Rudar so nastopali v kategoriji 
letnik 1997 in mlajši, v kate-
ri je sodelovalo 59 ekip, ki so 
bile razdeljene v devet skupin. 
Trener Uroš Drobnič je imel 
na seznamu igralcev naslednja 
imena: Tadej Bevk, Primož 
Božjak, Bor Draksler, Tomaž 
Flisek, Matej Gojič, Matic 
Grošelj, Jaka Krnc, Rene Ku-
rež, Luka Lenart, Rok Pintar, 
Rok Poljan, Gašper Razpotnik, 
Žiga Seme in Patrik Schoner.

Ekipa RD Rudarja je v svoji 
predtekmovalni skupini za-

so odigrale proti nasprotnicam 
iz Italije, in sicer iz kluba San 
Pio X Milano, in jih premagale 
s končnim izidom 58 : 43. Naj-
boljša igralka turnirja (MVP) 
je bila naša igralka Kim Tot. 

Ekipa kadetinj (deklet do 17 
let) se je na turnirju s samimi 
zmagami prav tako uvrstila v fi-
nale, kjer je zaigrala proti ekipi 
Ce Sant Nicolau iz Španije. Po 
izenačeni tekmi je kadetinjam 
spodletela osvojitev najboljšega 
mesta zgolj za eno točko, Špan-
ke so jih namreč premagale s 
končnim izidom 49 : 48. Kljub 

temu so osvojile odlično 2. me-
sto, ki je s strani mnogih ekip 
vredno zavidanja. Ekipi mlajših 
pionirk pa sta, čeprav so igralke 
štele od 7 let naprej, nastopali 
v kategoriji deklet, starih do 
13 let, kar je bila na turnirju 
najnižja starostna kategorija. 
Kljub mlajši ekipi od naspro-
tnih sta se na turnirju zelo dobo 
odrezali, pokazali svoje tehnič-
no znanje in osvojili končno 4. 
in 5. mesto. Na turnirju pa so si 
seveda vzeli tudi nekaj prostega 
časa za ogled mesta Cesenatico, 
lovljenje prvih sončnih žarkov 

na plaži, nabiranje školjk, za 
igranje odbojke na mivki ali 
nogometa, najstarejše igralke 
so celo zaplavale v morju. Tako 
z mednarodnega turnirja niso 
prinesli le športnih uspehov, 
temveč tudi ogromno lepih in 
nepozabnih spominov. Na vse 
štiri ekipe in vse naše igralke, 
ki so se udeležile turnirja in 
na njem ponosno predstavlja-
le naše društvo, mesto, regijo 
in državo, smo v društvu zelo 
ponosni. Čestitamo jim za do-
sežen uspeh. 

ŠD Felix

sedla prvo mesto s popolnim 
izkupičkom zmag, premaga-
li so TSV Asperg (Nemčija), 
klub Grankulla IFK (Finska), 
HK Ankaret I (Švedska), RK 
Matulji 2001 (Hrvaška) in HK 
Banik Most (Češka). V skupni 
za napredovanje v četrtfinale 
so naši rokometaši premagali 
ekipi Liberec Handball (Če-

ška) in RK Dubrava (Hrvaška). 
Po odlični igri v četrtfinalu so 
bili močnejši in uspešnejši od 
starih znancev s slovenskih 
igrišč, in sicer od Drave s Ptu-
ja. Sledila je polfinalna tek-
ma, kjer jih je čakala Hrvaška 
ekipa Zagrebački RS. Napeta 
in izenačena tekma se je po 
rednem delu končala z rezul-

tatom 11 : 11 in o zmagovalcu 
so odločali t. i. 'shoot out', pri 
katerih so bili naši nasprotniki 
uspešnejši. Fantje so se zbrali 
in v tekmi za tretje mesto nato 
suvereno nadigrali ekipo IFK 
Ystad (Švedska) z rezultatom 
16 : 12. Domov so se vrnili kot 
tretjeuvrščena ekipa turnirja.

Žare Sladič
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PRIREDITVE

Sreda, 28. 5. ob 9. uri � Otroški parlament na temo Trbovlje danes«, v sejni dvorani Občine Trbovlje, vabita DPM in 
Občina Trbovlje.

ob 11. uri � Mladinski parlament (temi urbanizem in lokalna samouprava), vabita MCT in Občina Trbovlje.

ob 16.30 � Sklepna prireditev projekta v okviru aktivnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala Šole za 
ravnatelje Rudarji iz rovov v srca, v MCT, pred in v DDT, vabi STPŠ Trbovlje skupaj s partnerskimi šolami 
(OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ NHR Hrastnik in Srednja šola Zagorje).

ob 17. uri � Literarni večer Tu smo mi doma, v počastitev občinskega praznika, v dvorani DUT. Vabijo Lite-
rarni prijatelji pri Društvu upokojencev Trbovlje.

Petek, 30. 5. ob 18. uri � Pozdrav našemu mestu, na strehi MCT (v primeru dežja prireditev odpade), vabita OŠ Tončke 
Čeč in Glasbena šola Trbovlje.

ob 18.30 � Odprtje razstave likovnih del učencev OŠ Tončke Čeč, avla Delavskega doma Trbovlje. Razstava 
bo odprta do 13. 6.

ob 19. uri � Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, gledališka dvorana DDT, vabi Občina Trbovlje.

Sobota, 31. 5. ob 7.45 � Tradicionalno tekmovanje šolanih psov v počastitev občinskega praznika, društveni prostori Pod 
Ostrim vrhom, vabi Kinološko društvo Trbovlje.

med 9. in 12. uro � Dan odprtih vrat, ob 11. uri koncert ob 75-letnici šole z naslovom Na odru z učitelji, 
dvorana Glasbene šole Trbovlje.

med 9. in 12. uro � Sejem nevladnih organizacij, na stopnišču med DDT in MCT. Vabi MREST (v primeru 
slabega vremena bo prireditev 7. 6.).

od 9. do 13. ure  � Občinsko člansko gasilsko tekmovanje gasilskih društev Gasilske zveze Trbovlje (tekmujejo 
člani, članice, veteranke in veterani), poligon AMD na Kipah, vabi Gasilska zveza Trbovlje.

ob 19.30 � Pomladanski koncert Delavske godbe Trbovlje (solist Matic Bovhan – trobenta), gledališka dvo-
rana DDT. 

Od ponedeljka, 2. 6.,  do
sobote  28. 6.

Razstava likovnih del, galerija Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje (KTS Trbovlje), vabita U 3 in KTS Trbovlje.

Torek, 3. 6.  ob 16. uri � Šola brez šole ni šala. Glasbene, plesne, dramske in športne delavnice na prostem, mestni park, 
vabi OŠ Trbovlje.

ob 17. uri � Praznovanje 35. obletnice Doma upokojencev Franca Salamona (DUFS) Trbovlje, ploščad pred 
DUFS.

ob 18. uri � Sklepna prireditev s podelitvijo priznanj Tončka Knjigoljuba za vrtec, dvorana Doma Svobode, 
vabi Knjižnica Toneta Seliškarja (KTS) Trbovlje.

Sreda, 4. 6.  ob 17. uri � Pravljična ura Bravo, Boris!, Mladinski oddelek KTS, pravljična soba Tončka knjigoljuba, vabi 
KTS Trbovlje.

ob 18. uri � Koncert ženskega pevskega zbora Dol pri Hrastniku, v domu DUFS Trbovlje, vabi DUFS Trbovlje.

ob 18. uri � Nastop absolventov pianistov Tanje Božiček Simnovčič, dvorana GŠ Trbovlje, vabi Glasbena 
šola Trbovlje.

Četrtek, 5. 6. ob 9. uri � Brezplačni dveurni seminar Podjetja in lokalne skupnosti za soustvarjanje zelenih delovnih mest 
v zasavski regiji, sejna dvorana Občine Trbovlje, vabi Umanotera. 

ob 9.30 � Srečanje zasavskih balinarskih skupin, v DUFS Trbovlje, vabi DUFS Trbovlje.

ob 11. uri � Odprtje učne poti Pot rudarjenja z ogledom, namenjena je vsem občanom Trbovelj, pred OŠ 
Tončke Čeč, OŠ Tončke Čeč.

ob 18. uri � Sklepna prireditev s podelitvijo priznanj Tončka Knjigoljuba za osnovno šolo, dvorana Doma 
Svobode, vabi Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje.

ob 19. uri � Mi plešemo, gledališka dvorana DDT, vabita KD PS mažoret in skupina BIT.

Petek, 6. 6. Celodnevna športna in družabna prireditev Žogarija, igrišče Rudar, vabijo MŠŠ, NZS, Zavod za šport RS Pla-
nica, Media šport in Občina Trbovlje. 

ob 17. uri � Nastop absolventov violinistov Maje Lebar Kotar in Danijele Djordjević, dvorana GŠ Trbovlje.

ob 17. uri � Srečanje ob dnevu izgnancev pri spomeniku žrtev vojnega nasilja v parku pred Občino Trbovlje, 
vabi Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 Trbovlje.

ob 18. uri � 11. koncert kitar in flavt pod naslovom Našemu mestu, Loška cerkev, vabi GŠ Trbovlje.

Sobota, 7. 6. ob 8. uri � Celodnevna prireditev. Dirka starodobnikov na Katarino. Vabi MAGNET, društvo ljubiteljev sta-
rodobnih vozil Zasavja, Trbovlje.

ob 9. uri � Prireditev Kum 2014, na Kumu, vabi OO SD Trbovlje.

KOLEDAR DOGODKOV



od 20. ure naprej � Nohšiht, tradicionalna zabava na prostem, Kingston in Eks'tra band, na trgu med 
DDT in MCT, vabi Občina Trbovlje.

Ponedeljek, 9. 6. ob 9.30 � Mini olimpijada na stadionu Rudar, vabita Zavod za šport in Atletski klub Rudar.

ob 18. uri � Olimpijski tek na stadionu Rudar, vabita Zavod za šport in Atletski klub Rudar.

Sreda, 11. 6. ob 17. uri � Prireditev Ciciban in šport – sklepni del programa, kjer bodo najmlajši iz različnih enot vrtca Tr-
bovlje pokazali, kaj so se naučili, katere športne zvrsti so v igri in zabavi spoznavali v zadnjem letu (nogomet, 
rokomet, športno plezanje, atletika, karate), igrišče Rudar, vabita Zavod za šport Trbovlje in Vrtec Trbovlje.

ob 17. uri � Pravljična ura Stanko Peška ter Metka Veter in Peter Šilček (o drugačnosti), Mladinski oddelek 
KTS, pravljična soba Tončka knjigoljuba, vabi KTS Trbovlje.

ob 19. uri � Sklepni del projekta Bralci priporočamo in nastop vokalne skupine Uosm, knjižnica, vabi KTS 
Trbovlje.

Petek, 13. 6. med 8. in 17. uro � Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Trbovlje, na Trgu Revolucije 17 (dvorana plesne 
skupine BIT-BOY).

ob 18. uri � Nastop absolventov pianistov Urške Meglič Sadiki, dvorana GŠ Trbovlje, vabi GŠ Trbovlje.

ob 19.30 � S pesmijo za humanitarno odpravo študentov medicine v Zambijo – dobrodelni koncert treh 
sopranistk z medicinske fakultete ob spremljavi pianistov z akademije za glasbo; pevke: Ana Berus, Nadia 
Ternifi, Sanja Zupanič; pianista: Nena Rion, Andrej Vivod; gledališka dvorana DDT.  

Sobota, 14. 6. ob 10. uri � Skok v poletje, gasilski poligon na Kleku; za otroke ustvarjalne delavnice, za športne navdušence 
košarkarski turnir družinskih trojk (starši in otroci) in balinanje, za plesalce zumba, kuharski mojstri pa se 
bodo pomerili v kuhanju golaža, vabi KPD Tončke Čeč Klek.

ob 11. uri � Proslava ob 70-obletnici ustanovitve III. brigade VDV – NO, v DDT, vabi Zveza borcev za vre-
dnote NOB Trbovlje. 

ob 11. uri � 9. tradicionalno srečanje Žabjevaščanov, na hribu v Žabjeku (med »hauzi«), vabi Turistično 
društvo Trbovlje.

Ura še ni znana. � Zagorski biser, gledališka dvorana DDT. 

ob 16. uri � Tradicionalno Srečanje harmonikarjev osrednje Slovenije in gasilska veselica, pred gasilskim 
domom v Čečah, vabi PD Čeče.

Ponedeljek, 16. 6. ob 18. uri � Nastop pevskega razreda Barbare Sorč, dvorana GŠ Trbovlje, vabi GŠ Trbovlje.

Torek, 17. 6. ob 16. in 17.30 � Teden ljubiteljske kulture, gledališki predstavi OŠ Trbovlje Tiatara in sraka ter Mreža, v 
Domu Svobode, vabita OŠ Trbovlje in JSKD.

Sreda, 18. 6. ob 17. uri � Pravljična ura Muca Copatarica, Mladinski oddelek KTS, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, 
vabi KTS Trbovlje. 

ob 18. uri � Atletski miting Veter v laseh – s športom proti drogi, na stadionu Rudar, vabita Zavod za šport 
in Atletski klub Rudar.

Petek, 20. 6. ob 18. uri � Koncert ob 75-letnici šole z naslovom Na odru učitelji in učenci, v dvorani GŠ Trbovlje, vabi 
GŠ Trbovlje.

ob 18. uri � Vseslovenski  teden ljubiteljske kulture, projekt S kulturo čez hrib 2014, nastopajo kulturna 
društva iz Hrastnika, na parkirišču za DDT, vabita Zvezi kulturnih društev Hrastnika in Trbovelj.

ob 20. uri � Noč metuljev na Kumu – v okviru Evropske noči metuljev bomo v sklopu naših naravovar-
stvenih aktivnosti spoznavali nočne metulje in ostale skrivnostne nočne žuželke, ki jih bomo privabili s 
svetlobnimi vabami. Namen srečanja je spoznati pestrost nočnih metuljev in negativen vpliv osvetljevanja 
naselij ter posameznih zgradb na njihovo življenje (Dogodek bo zanimiv za odrasle ljubitelje narave in za 
naše najmlajše, zato vabljene tudi družine z otroki.). Vabi Planinsko društvo KUM Trbovlje.

od 20. ure � Anduht s skupino Divje rože, U3 bandom in Tinkaro Kovač s skupino, na trgu med DDT in 
MCT, vabi Občina Trbovlje.

Sreda, 25. 6.  Srečanje na Mrzlici ob dnevu državnosti, vabita Planinsko društvo Trbovlje in Občina Trbovlje

Od petka, 27. 6.,  do
nedelje,  29. 6.

Domfrca, Zasavski poletni festival, na Kipah, DDT.

Sobota, 28. 6. ob 14. uri � Ex-tempore, odprtje, Stara galerija DDT, Društvo revirskih likovnikov Relik. 
Razstava bo na ogled do 19. 7.
45. Lučkin pokal, najstarejše plavalno tekmovanje v Sloveniji v spomin na tragično preminulo plavalko kluba 
Lučko Vodišek, na letnem kopališču, PK Lafarge. 

ob 14. uri � Obeležitev spomina napada na Kum in praznovanje krajevnega praznika KS Dobovec, pred do-
mom KS Dobovec, vabi PO in OZVVS Zasavje skupaj s KS Dobovec.

Torek, 1. 7. Likovna razstava Jožeta Ovnika v sodelovanju s Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje, KPD Tončke Čeč Klek, 
vabi KTS Trbovlje. 
Razstava bo na ogled do 29. 8. 2014.
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Ob prazniku dela 

»Ne vrag, le 
delodajalec 
naj bo naš 
šef.«

Vseevropska raziskava Eu-
robarometra je (med drugim) 
pokazala, da 66 % zaposlenih 
Slovencev misli, da opravlja-
jo svoje delo v slabih pogojih. 
Predvsem so nezadovoljni de-
lavci z dolgim delovnim sta-
žem, starejši od 55 let. Resnici 
na ljubo nam za to ugotovitev 
ni bilo treba čakati na rezultate 
Eurobarometra. Da se mno-
gi delavci na svojih delovnih 
mestih ne počutijo dobro, smo 
lahko v praksi videli ob vsaki 
napovedi pokojninske reforme, 
ki jo je spremljal naval ljudi na 
urade ZPIZ, da bi na kakršen 
koli način dosegli pogoje za 
upokojitev. Nekih resnih raz-
prav, zakaj se tem ljudem tako 
mudi v pokoj in so za dosego 
tega cilja pripravljeni žrtvovati 
tudi pravico do polne pokojni-
ne, nismo nikoli dočakali. Raz-
prave o reformi so ostale ome-
jene na ekonomska vprašanja.

Kaj je torej vzrok, da se lju-
dem tako mudi v pokoj, da 

KOLOFON
Časopis Sr(e)čno Trbovlje 
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Številka 10, 27. maj 2014
Foto na naslovnici: Žiga 
Žibert

Izdajatelj: 
Občina Trbovlje, 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje

Ekipa:
Katra Hribar Frol, Joža 
Ložak, Vid Šteh, Andrej 
Uduč, Mitja Duh, Ervin 
Mlakar, Vesna Jesih, Jasna 
Gabrič

Lektoriranje: 
mag. Polona Medvešek, prof. 
Oglasi na željo naročnikov 
niso lektorirani.

Spletna izdaja: 
www.srčnotrbovlje.si

Ooblikovanje: 
Comprojekt, d. o. o., 

Tisk:  
Comprojekt, d. o. o., 

Naklada: 
7.400 izvodov

E-naslov: 
urednistvo@srcnotrbovlje.si

Redakcija se je končala 12. 
maja 2014. 

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 pridružuje pra-
vico do urejanja prispevkov. 
Vsebina prispevkov odraža 
mnenje avtorjev. Zaradi pro-
storske omejenosti so nekateri 
prispevki objavljeni v spletni 
različici www.srčnotrbovlje.si. 

Vse pravice pridržane. Noben 
del tega časopisa ne sme biti 
reproduciran, shranjen ali 
prepisan v kateri koli obliki 
oziroma na kateri koli način 
– elektronsko, mehansko, s fo-
tokopiranjem ali kako drugače 
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niso pripravljeni delati niti 
dneva več, kot je nujno potreb-
no? V isti raziskavi naletimo 
na podatek, da je največ slo-
venskih delavcev navedlo, da 
njihovo zdravje na delovnem 
mestu najbolj ogroža stres. Tu 
morda tiči eden od vzrokov. 
V okolju, kjer si nenehno pod 
pritiskom, ni lahko delati (kaj 
šele dobro in vestno), zato bi 
lahko čimprejšnji odhod v po-
koj razumeli tudi kot beg pred 
stresom na delovnem mestu. 
Starejši zaposleni ga goto-
vo prenašajo veliko težje kot 
mlajši. Nekaj k temu stresne-
mu okolju prispevajo odnosi 
med samimi zaposlenimi, saj 
je spodbujanje medsebojnega 
rivalstva in iskanja uspeha tudi 

»prek trupel« sodelavcev mar-
sikje postala poslovna praksa. 
Še hujši je lahko za zaposlenega 
pritisk, ki ga nanj izvaja delo-
dajalec. Seveda ima delodajalec 
pravico zahtevati od delavcev 
dobro opravljeno delo, a vse to 
se lahko doseže brez ponižujo-
čega odnosa do podrejenih ali 
celo fizičnih groženj, za katere 
žal kar pogosto izvemo iz časo-
pisnih stolpcev.

Pred Slovenijo je čas temelj-
nega razmisleka, v kakšno smer 
naj se razvija naša družba v pri-
hodnje. Sem sodi tudi obvešča-
nje o primerih dobrih praks iz 
drugih držav. Mogoče ne bi bilo 
slabo pogledati, kako Danski 
uspeva, da se kar 87 % delavcev 
dobro počuti na svojih delov-
nih mestih. Seveda gremo lahko 
tudi v smer, ki jo je v svojih izja-
vah nakazal Dušan Šešok, torej 
v ukinitev minimalne plače in 
plačevanje parkirnine ob priho-
du na delo v tovarno, kjer delaš. 
No, ta pot vodi tja nekje proti 
gospodarstvu, ki ga poznajo v 
Bangladešu. Premnogi s. p.-ji (ki 
so to postali bolj po sili razmer 
kot v resnični želji po poslovnih 
pustolovščinah) in agencijski 
delavci bi vam že danes poveda-
li, da smo dejansko že tam. Je to 
res naša prihodnost?

Bogdan Šteh


