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Pošljite dopisnico s svojimi podatki na naslov Zavoda za šport Trbovlje, Rudarska cesta 6, 1420 Trbovlje 
– »za bazen« ali nas spremljajte na Facebook-u in delite fotografijo nagradne igre s prijatelji! 

Med sodelujočimi bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta prejela letno karto za bazen in 
brisačo Zasavske ljudske univerze. 
*Letna karta ni prenosljiva na druge in velja za letni bazen v Trbovljah. Nagrajenca bosta o nagradi 
obveščena prek pošte in na spletni strani www.srcnotrbovlje.si po 15. juniju. 

Nagradna igra –  (za naše zveste bralce)Osvoji letno karto za bazen!

Do 15. junija 2015. 

KOLOFON
Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja štirikrat letno.
Številka 13, 29. maj 2015

Foto na naslovnici: Matej Artnak
Izdajatelj: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Uredniški odbor: Katra Hribar Frol, Joža Ložak, Vid Šteh, Andrej 
Uduč, Polona Trebušak, Žiga Žibert
Odgovorna urednica: Vesna Jesih
Lektoriranje: mag. Polona Medvešek, prof.
Oglasi na željo naročnikov niso lektorirani.
Spletna izdaja: www.srcnotrbovlje.si
Oblikovanje: Zavod Razvojna liga
Tisk: Comprojekt, d. o. o.
Naklada: 7400 izvodov
E-naslov: urednistvo@srcnotrbovlje.si, vesna.jesih@trbovlje.si

Redakcija se je končala 12. maja 2015. 

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

Uredništvo si pridržuje pravico do urejanja prispevkov. Vsebina 
prispevkov odraža mnenje avtorjev. Zaradi prostorske omejenosti 
so  neka te r i  p r i spevk i  ob jav l jen i  v  sp le tn i  ra z l i č ic i 
www.srcnotrbovlje.si. 

Vse pravice pridržane. Noben del tega časopisa ne sme biti 
reproduciran, shranjen ali prepisan v kateri koli obliki oziroma na 
kateri koli način – elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali 
kako drugače – brez predhodnega pisnega dovoljenja celotne 
ekipe.

Prenova ceste Opekarna z 
ureditvijo parkirišča 
  Gre za 216 metrov dolgo lokalno cesto, ki poteka od Kupole 
do križišča pod Športno dvorano Polaj, javno pot v dolžini 180 
metrov med objekti Opekarna 20, 20 a, 20 b, Opekarno 7 in 7 a ter 
za ureditev parkirišča. Glede na visoko ceno izvedbe celotnega 
projekta bomo investicijo izvedli v dveh sklopih. Prvi je ureditev 
ceste – ta del investicije smo prijavili za sofinanciranje po 23. 
členu Zakona o financiranju občin, kjer je država letos vsem 
občinam razpolovila razpoložljiva sredstva. Drugi sklop, ki 
predstavlja ureditev javne poti, vključno z ureditvijo parkirišč, 
zelenic in ekološkega otoka, pa bomo izvedli še v letu 2015, če se 
bodo ob rebalansu proračuna za leto 2015 lahko zagotovila 
dodatna finančna sredstva, drugače pa v letu 2016.

jana.knezevic@trbovlje.si

Projektna dokumentacija bo predvidoma izdelana 
do 15. junija, sledi postopek javnega razpisa za 
izbiro izvajalca. Ocenjujemo, da bi začeli z deli na 
začetku julija.

Javni razpisi s področja 
družbenih dejavnosti
  Po sprejemu proračuna za leto 2015 smo objavili javne razpise 
s področja športa, kulture, invalidskih in humanitarnih 
organizacij ter splošne porabe. Vsi postopki so končani. Morda je 
kdo dobil občutek, da vse skupaj poteka predolgo in dlje, kot je to 
potekalo lansko leto. Vendar so bila lansko leto prva nakazila 
društvom izpeljana v aprilu, letos pa bodo, zaradi lokalnih volitev 
in posledično sprejetja proračuna v februarju 2015, sredstva 
nakazana v maju. Iz naslova razpisov se skupaj sofinancira 
približno 120 društev, zvez, združenj in zavodov. 

mateja.camplin@trbovlje.si

Vrsta razpisa
Razpis za kulturo (JP in JR)
šport
IHO
Splošna poraba
SKUPAJ

Vrednost v evrih v letu 2015
54.900
133.200
17.780
36.000
241.880
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Nekoliko drugačna 
obdaritev novorojenčkov
  

  Z letošnjim letom smo uvedli spremembe pri obdaritvi, in 
sicer bomo vsake tri mesece pripravili sprejem za novorojenčke in 
staršev pri županji občine. Podarili jim bomo darilne bone v 
vrednosti 60 evrov, poleg denarja pa še unikaten otrokov koledar, 
v katerem jih škratek Perkmandeljc, po zamisli Jožeta Ovnika, 
popelje skozi prvo leto njihovega življenja v vseh letnih časih po 
našem mestu. 

mateja.camplin@trbovlje.si

Teče že deseto leto, odkar občina obdaruje 
novorojenčke.

Na razpisu uspeli pridobiti 
214.000 evrov
  S strani Ministrstva za obrambo – Uprave RS za zaščito in 
reševanje smo aprila dobili obvestilo, da je Odbor za razpolaganje 
s sredstvi požarnega sklada sprejel dokončni sklep, da je Občina 
Trbovlje izpolnjevala pogoje, določene z javnim pozivom za 
sofinanciranje nakupa gasilskega vozila z avtolestvijo. Občini 
Trbovlje pripada 214.000 evrov, ki jih bomo dobili po podpisu 
pogodbe med Občino Trbovlje in dobaviteljem vozila. 
Trboveljski gasilci in občani bomo po več letih dogovarjanj dobili 
nujno potrebno avtolestev. Občani bomo lahko mirneje spali, saj 
je v Trbovljah največ visokih stolpnic v Zasavju. 

kristjan.dolinsek@trbovlje.si

Voda iz vodovoda tudi za 
prebivalce Ob železnici
  Čeprav se nahajamo v letu 2015, marsikje po Sloveniji ljudje 
nimajo vodovoda. Tudi v okolici železniške postaje Trbovlje je 
tako, kar pa se bo v poletnem času spremenilo. Prebivalci s tega 
področja dobijo pitno vodo deloma iz javnega vodovoda 
Trbovlje, deloma pa iz kapnic in cistern. Obstoječ vodovod je star 
in dotrajan, neustreznih dimenzij, poteka po strmem pobočju 
izven obstoječih poti. Občina Trbovlje je prisluhnila večletnim 
opozorilom prebivalcev in pristopila k izgradnji vodovoda.  
Predvidevamo obnovo obstoječega vodovodnega cevovoda ter 
dograditev vodovoda v skupni izmeri 2440 metrov in v obsegu, ki 
bo vključil v sistem vse lokalne porabnike na tem območju. 

jana.knezevic@trbovlje.si
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Junija začne delovati javna 
blagajna v prostorih občine
  V juniju bo v okviru Občinske uprave Občine Trbovlje začela 
delovati javna blagajna. Delovala bo v pritličju občinske zgradbe, 
v pisarni številka 3 a. Občani bodo lahko brez provizije plačevali 
vse položnice, ki jih izdaja Občina Trbovlje (najemnine za 
stanovanja, poslovne prostore, zemljišča), položnice, ki jih 
izdajajo javni zavodi Občine Trbovlje (položnice Vrtca Trbovlje, 
Osnovne šole Trbovlje, Osnovne šole Tončke Čeč, Osnovne šole 
Ivana Cankarja, Glasbene šole Trbovlje), položnice Javnega 
podjetja Komunala Trbovlje ter tudi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Zasavje. Pozneje bomo občanom na 
javni blagajni omogočili tudi plačevanje drugih položnic brez 
provizije, odvisno od interesa podjetij. Urnika javne blagajne še ni 
točno določenega, zato ne bomo dajali preuranjenih informacij.

maja.hvala@trbovlje.si

Občina Trbovlje je v 
vodovodni sistem Čeče do 
zdaj vložila že 295.802 
evrov
  Občina Trbovlje namerava dograditi in usposobiti vodovodni 
sistem v Čečah ter ga predati v najem in upravljanje JP Komunala 
Trbovlje, d. o. o. (JPK). Vodohran Katarina je bil zgrajen v letu 
2014, ko smo naročili tudi izdelavo PID obstoječega vodnega 
sistema v Čečah. Letos načrtujemo dograditev vodovodnega 
sistema na območju vodovoda Čeče in ureditev premoženjskih 
zadev za prenos vodovoda v najem JPK. Sledi urejanje 
služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, prek katerih poteka trasa 
obstoječega vodovoda oz. so na njih zgrajeni posamezni 
vodovodni objekti. JPK je vsa potrebna vlaganja ovrednotil na 
120.550 evrov. Občina Trbovlje je v vodovodni sistem Čeče do 
zdaj vložila že 295.802 evrov. 

jana.knezevic@trbovlje.si

Poročilo o delovanju Odbora za 
razvoj energetike v Zasavju

  S februarjem 2015 sem prevzel vodenje Odbora za razvoj 
energetike v Zasavju ali krajše OREZ. Od imenovanja do danes je 
bilo opravljenih kar nekaj aktivnosti, in sicer sem bil skupaj z 
županjo Jasno Gabrič na sestanku pri Blažu Košoroku iz HSE na 
temo TET-a in možnosti prenosa koncesije za izgradnjo 
srednjesavskih elektrarn na SRES-o. Prav tako je potekalo kar 
nekaj sestankov z vodstvom prihodnjega investitorja, družbo 
HESS. Glede na dejstvo, da sta od priprave prvega osnutka RRP-
ja (Razvojnega regijskega programa) ugasnila oba takratna 
»paradna« konja zasavske energetike, RTH in TET, je bilo 
potrebno osnutek RRP-ja novelirati na trenutno stanje in realne 
nadaljnje usmeritve. Skupaj s podžupanom Tadejem Špitalarjem 
sva se udeležila okrogle mize Natura 2000, kjer je bila tema 
umeščanje energetskih objektov v področje Nature. Poudariti 
želim, da spodnje 3 HE (Suhadol, Trbovlje, Renke) zaenkrat niso 
v področju Nature, gorvodno pa se pojavlja tudi območje Nature, 
kar projektantom in tudi investitorju predstavlja veliko oviro in s 
tem povezane dodatne stroške. Prav tako sem bil prisoten na 
Energetskem forumu Zasavja in sestanku z vlado, ki ga je sklical 
vodja koordinacije za Zasavje pri predsedniku vlade Marjan 
Dolinšek. Odbor je organiziral tudi skupni sestanek zasavskih 
poslancev z župani na temo ohranjanja in razvoja energetike v 
Zasavju. Po sestanku je potekala novinarska konferenca, prav 
tako so bili o naših zahtevah pisno obveščen predsednik vlade in 
oba resorna ministra. V maju je bila prva seja prenovljene 
medresorske delovne skupine za pripravo koncesijske pogodbe 
ter dogovora med Vlado RS in lokalnimi skupnostmi. Omenjena 
dokumenta sta bila pripravljena že v prvi sestavi delovne skupine, 
vendar nista bila nikoli podpisana oziroma ni prišlo do prenosa 
koncesije, kar je pogoj za začetek potrebnih aktivnosti uresničitve 
zastavljenega cilja izgradnje verige HE na srednji Savi. Na 
zadnjem sestanku z zasavskimi župani in predsednikom 
Razvojnega sveta zasavske regije Andrejem Gorjupom je bilo 
dogovorjeno, da pošljemo predsedniku vlade dopis, v katerem ga 
prosimo za skupni sestanek. Kot je zapisano v dopisu: »Večji 
projekti, pomembni tako za regijo kot državo, potrebujejo 
posredovanje in voljo najvišje veje oblasti ...« Resnično upam in 
želim, da bo predsednik vlade našel posluh za težave in pospešil 
»birokratske« postopke. Da se vrne Zasavju vsaj nekaj nekdanjega 
ugleda, sta potrebna neoviran ter točen pretok informacij, idej in 
misli ter vsekakor enotnost regije. Dejstvo je, da regija ne lovi 
zadnjega vlaka, ampak zadnji vagon na vlaku za boljši jutri.

Tomaž Trotovšek, predsednik OREZ-a

Odbor za razvoj energetike v Zasavju 
razvojnega sveta zasavske regije

OREZ
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Krajevna skupnost

Center
Čeče
Alojza  Hohkrauta
Zasavje
Frica Keršiča
Dobovec
Ivana Kešeta
Franca Fakina
Klek
Franca Salamona

% po prav.

11,00
8,00
8,00
4,00
7,00
22,00
9,00
11,00
10,00
10,00
100,00

Sredstva za KS 
v letu 2015
29.310
21.975
21.316
10.658
18.652
58.619
23.981
29.310
26.645
26.645
267.111

Delež preb. v % 
glede na celotno občino* 
22,59
2,33
11,28
2,95
15,78
2,65
15,75
20,91
2,85
2,91
100,00

površina 
(ha)
160
650
397
339
36
2.126
30
282
841
896
5.757

Predsednik KS

Alenka Forte
Franjo Bizjak
Franc Zidar
Mili Prošt
Rudi Tomše
Marjan Jamšek
Borut Potisek
Sebastjan Ledinek
Mateja Bivic
Tatjana Pirnat

Financiranje krajevnih skupnosti
  Na območju posameznih naselij v trboveljski občini deluje 10 
krajevnih skupnosti;  oblikovane so kot samostojne 
organizacijske enote, ki se lahko med seboj povezujejo v različne 
oblike interesnega sodelovanja. V te namene lahko krajevne 
skupnosti združujejo tudi sredstva, s katerimi razpolagajo. 
Krajevne skupnosti sprejemajo predloge občanov (prebivalcev 
krajevnih skupnosti) in jih posredujejo pristojnim organom 
Občine Trbovlje ter sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti 
na področju krajevne skupnosti. Podrobneje so naloge, 
organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti 
določeni s Statutom Občine Trbovlje. 13. maja 2000 je bil na 
Občinskem svetu občine Trbovlje, na predlog Sveta krajevnih 
skupnosti (sestavlja ga vseh 10 predsednikov krajevnih 
skupnosti), sprejet Pravilnik o kriterijih in merilih za 
sofinanciranje dejavnosti krajevnih skupnosti Občine Trbovlje iz 
sredstev občinskega proračuna. V prilogi pravilnika so bila v 
odstotkih določena merila za vse krajevne skupnosti. Tako je bila 
določena tudi višina sredstev za krajevne skupnosti v letu 2015. 

anka.sotlar@trbovlje.si
sanda.hribar@trbovlje.si

*Podatki o štev. prebivalcev iz leta 2009 – Statistični urad RS ne vodi štev. prebivalcev po KS.

Imenovanje direktorja 
Centra za socialno delo 
Trbovlje (CSD Trbovlje)
  CSD Trbovlje ni zavod Občine Trbovlje, zato občina ni tista, 
ki odloča o direktorju zavoda, ampak poda k izbranemu 
kandidatu na občinskem svetu samo mnenje, ki pa je lahko 
pozitivno ali pa negativno. Glavno vlogo pri imenovanju 
direktorja ima Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter pristojna ministrica. Občinski svet Občine 
Trbovlje je na svoji tretji redni seji glasoval o predlogu za 
direktorja CSD Trbovlje, ki smo ga prejeli s strani Sveta zavoda 
CSD Trbovlje. Sklep, o katerem so glasovali svetnice in svetniki, 
se je glasil: »Občinski svet Občine Trbovlje izdaja pozitivno 
mnenje k imenovanju mag. Barbare Žgajner za direktorico Centra 
za socialno delo Trbovlje.« Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 
pet svetnikov SDS, pet svetnikov SD-ja ter oba svetnika DeSUS-
a. Proti sta bila svetnika ZL. Glasovanja pa so se vzdržali Lista za 
naše Trbovlje, stranka SMC in en svetnik SDS, kar pomeni, da je 
za sklep glasovalo 12 svetnikov in svetnic, proti sta bila dva, 13 pa 
se jih je vzdržalo. Pozneje pa je bil ta razpis za direktorja CSD 
Trbovlje s strani pristojnega ministrstva razveljavljen. 

foto: Matjaž Kirn

Drage Trboveljčanke, spoštovani Trboveljčani! 

Ob 1. juniju, ko praznujejo naše Trbovlje, Vam iskreno in iz 
srca čestitam! 

Moje čestitke gredo vsem, ki ste vložili svoj trud za dosego 
skupnih ciljev, še posebej pa ob prazniku čestitam 
prvojunijskima nagrajencema. Želim si, da bomo do 
naslednjega praznika družno stremeli k višjim ciljem in 
pomembnim dosežkom za ustvarjanje še bolj prijetnega 
okolja za življenje v naši občini. Vsem želim čim več 
medsebojnega sožitja, sodelovanja pri uresničevanju 
skupnih ciljev ter navdiha za nove ideje in nadaljnji razvoj. 

V počastitev občinskega praznika vas vabim na osrednjo 
slovesnost, ki bo v ponedeljek, 1. junija, ob 19. uri v 
gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje. Upam tudi, 
da se nam boste pridružili pri praznovanju na Anduhti in 
Nohšihtu, ki bosta 12. in 13. junija. 

Srečno! 

županja Občine Trbovlje 
Jasna Gabrič 
s sodelavci 
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Financiranje svetniških 
skupin in političnih strank iz 
proračuna občine
  Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah pripadajo 
političnim strankam, ki so na lokalnih volitvah dobile mandate v 
Občinskem svetu Občine Trbovlje, sredstva iz občinskega 
proračuna skladno z merili, ki jih določi občinski svet. Sredstva iz 
proračuna pripadajo tudi političnim strankam, ki so kandidirale 
kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski 
svet, čeprav niso dobili mandatov v občinskem svetu, pa je 
stranka dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega 
člana sveta lokalne skupnosti. Obseg sredstev za financiranje 
političnih strank se lahko poveča do največ 0,6 % primerne 

DESUS
LISTA NAŠE TRBOVLJE 
SMC
ZDRUŽENA LEVICA
SDS
SD
SLS
PS
NOVA SLOVENIJA
LDS
ZAAB

Letna pravica za svetniško
skupino za 2015
885,66
2.656,98
1.771,32
885,66
2.656,98
2.214,15
885,66
0
0
0
0

Osnovna šola Ivana 
Cankarja pod novo streho
  V letu 2015 nameravamo sanirati stropne in strešne 
konstrukcije na OŠ Ivana Cankarja. Po mnenju izvedenca 
gradbene stroke ni potrebna zamenjava celotnega stropa, zato 
smo naročili izdelavo spremembe projektne dokumentacije z 
možnostjo energetske sanacije objekta. 

jana.knezevic@trbovlje.si

Dejavnosti na področju 
vodovoda Dobovec
  Termoelektrarna Trbovlje (TET) je lastnik in upravljalec 
lastnega sistema pitne vode, s katerim napaja tudi KS Dobovec in 
dislocirane enote, ki so v upravljanju RTH. Ker je TET v 
postopku likvidacije, potrebe oskrbe s pitno vodo pa so se 
bistveno zmanjšale, ne bodo mogli več zagotavljati finančnih 
sredstev za vzdrževanje in upravljanje sistema. Občina Trbovlje 
bo morala prevzeti ta vodovod in stroške njegovega vzdrževanja, 
da bo lahko zagotovila nemoteno oskrbo s pitno vodo krajanom 
na Dobovcu. Pred prevzemom bo potrebno obstoječ vodovod 
pregledati, ker je predimenzioniran. Prav tako bo morala občina 
usposobiti obstoječi sistem vodooskrbe na Dobovcu za prenos v 
najem in upravljanje JPK. Občina Trbovlje je do zdaj vložila 
488.464,44 evrov za izgradnjo vodovoda I. in II. faze na 
Dobovcu.

jana.knezevic@trbovlje.si

foto: Gašper Ovnik

Občina bo omogočila opravljanje 
dela praktikantom in študentom
Občina Trbovlje obvešča študentke in študente, 
dijakinje in dijake, da bo omogočila opravljanje 
obvezne prakse in š tudentskega oz i roma 
počitniškega dela. Vse zainteresirane, predvsem 
študente prava, arhitekture in gradbeništva, 
prosimo, da do 15. junija ponudbe in življenjepise 
pošljete na: obcina.trbovlje@trbovlje.si, kjer dobite 
tudi dodatne informacije.

maja.hvala@trbovlje.si

porabe, ki velja za posamezno občino. Občinski svet Občine 
Trbovlje je sprejel tudi Pravilnik o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Trbovlje. 
Kandidatom in kandidatnim listam, ki za občinski svet niso 
kandidirali s podporo političnih strank, financiranje po Zakonu o 
političnih strankah namreč ne pripada, zato je občinski svet 
odločil, da se odstotek financiranja političnih strank zmanjša in se 
manjši del sredstev nameni financiranju svetniških skupin. 
Sredstva, prejeta na podlagi Zakona o političnih strankah, lahko 
stranke porabijo po svoji lastni presoji, sredstva, prejeta na 
podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Trbovlje, pa lahko 
svetniki porabijo za točno določene namene (stik z volivci, 
najemnine poslovnih prostorov, izobraževanje, namenjeno 
opravljanju funkcije svetnika …). 

maja.hvala@trbovlje.si

Letna pravica za politično 
stranko za 2015
2.382,88
0 (op. ni politična stranka)     
3.694,09
2.105,51
4.870,82
4.316,08
1.630,61
785,89
743,86
525,33
466,49

Sredstva v celoti v letu 2015

3.268,54
2.656,98
5.465,41
2.991,17
7.527,80
6.530,23
2.516,27
785,89
743,86
525,33
466,49
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Pogovor z županjo Občine 
Trbovlje, Jasno Gabrič, mag. 
Avtorica: Vesna Jesih
Fotografije: Občina Trbovlje

Tako kot vsako leto ob prihajajočem občinskem prazniku 
tudi tokrat objavljamo pogovor z županom oz. županjo 
Občine Trbovlje Jasno Gabrič. Ob tej priložnosti smo 
spregovorili o trenutnih projektih občine, kadrovanju na 
lokalni ravni, krajevnih skupnostih, razpisih občine, 
občinskem svetu in o vsem, kar predstavlja trenutno 
aktualne teme med občani in občankami. 

Dobrega pol leta je od nastopa 
funkcije županje. Ste prva ženska 
na tem položaju v Trbovljah v 
obdobju samostojne Slovenije. 
Pred vami je občino v osemdesetih 
letih dve leti vodila gospa Franja 
Šprogar, vsi drugi pa so bili vedno 
moški. Gre torej očitno za bolj 
moško delo. Kako ste se privadili 
te funkcije in ali je ženskam težje?
  »Res gre očitno za bolj moško 
delo, saj je bilo v Sloveniji med 211 
župani izvoljenih samo 16 žensk. 
Ženski v tej funkciji se je gotovo treba 
veliko bolj dokazovati, se boriti za 
svoj prostor pod soncem, še posebej 
pa, če si zraven še tako mlad. Upam si 
trditi, da smo ženske pri svojem delu 
nekoliko doslednejše, nepopustlji-
vejše, a hkrati poskušamo stvari 
reševati bolj pragmatično. Težko mi je 
le takrat, ko imam pred seboj 
sogovornika, ki na ženske gleda 
zviška, s pristopom v smislu »kaj mi 
bo pa ta govorila«, ko se človek spusti 
na raven zasebnosti in začne deliti 
opazke glede na tvoj videz in 
podobno. To je zame neprofe-
sionalno in primitivno. A se žal 
najdejo tudi takšni. Veliko pa mi je 
letos pomenil obisk gospe Franje 
Š p r o g a r  n a  n a š e m  s p r e j e mu 
občinskih nagrajencev, na katerem je 
dejala, da se ga je letos udeležila prvič po več letih samo zato, da bi 
se spoznali in da je z menoj delila nekaj svojih modrosti. Tega sem 
bila res vesela in sem ji za to hvaležna. Menim, da bi morale ženske 
veliko več sodelovati, si biti v oporo, žal pa prevečkrat prideta na 
dan ljubosumje in tekmovalnost. Ženske smo hitro ljubosumne 
druga na drugo, medtem ko moški niso toliko in se podpirajo, kar 
žal za ženske ne morem ravno reči. No, mogoče pa moški samo 
dajejo tak vtis (smeh).«

Kako ocenjujete sodelovanje s sosednjima županoma?
  »Sama to sodelovanje ocenjujem kot dobro. Večkrat se 
dobimo na skupnih sestankih, na katerih usklajujemo zadeve na 
področju hidroelektrarn, zapiranja rudnika in podobno. Cenim 
njune dolgoletne izkušnje na področju županovanja in njunega 
dela. Vsi trije se zavedamo, da brez sodelovanja in povezovanja ne 
bomo prišli daleč, saj smo že tako ali tako najmanjša regija v 
Sloveniji. Če bi izvajali soloakcije, si ne delili informacij, bi bili s 
tega vidika tudi veliko 'ranljivejši' za vplive iz drugih okolij in 
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interese ljudi zunaj regije. In tega se vsi zavedamo. Je pa res, da ne 
bomo vedno istega mnenja, kar ni nič narobe. Najboljše rešitve so 
vedno tiste, do katerih pridemo s pogovori, kompromisi in s 
sodelovanjem. Nekateri so se čudili, češ da se podrejam kolegu 
Matjažu Švaganu, ko smo za silvestrovo organizirali prevoze iz 
Trbovelj v Zagorje. Zame je to popolnoma zgrešen pogled. Vse 
tri občine skupaj imamo prebivalcev komaj za eno večjo. Živimo 
v razmiku 10 minutk vožnje. Organizacija nekoliko boljšega 
silvestrovanja te zaradi silvestrskih urnih postavk in cen hitro 
stane tja do 20.000 evrov. Ali bi vi dali toliko denarja ob 22-
odstotni brezposelnosti, zmanjševanju sredstev, ki nam jih država 
jemlje, in ob dejstvu, da imate 10 minutk stran silvestrovanje, ki 
ima že večletno tradicijo? Lani je ekipa mladih organizirala 
silvestrovanje na tržnici v Trbovljah in je prišlo okoli 100 ljudi. Se 

vam zdi smiselno riniti z glavo skozi 
zid samo za to, da bomo lahko rekli 
» t u d i  m i  s m o  s k u p a j  i m e l i 
silvestrovanje na prostem«? Ali ni 
bolje v luči povezovanja občin 
organizirati in poskrbeti za varen 
prevoz naših občanov na silvestro-
vanje v Zagorje in poskrbeti za urejen 
prometni režim na silvestrovo ter ta 
denar nameniti za kaj drugega? Če bo 
vsak obdeloval samo svoj vrtiček in si 
risal meje okrog njega, ne bomo prišli 
daleč.  Bomo pa vesel i  obiska 
Zagorjanov in Hrastničanov na 
našem Nohšihtu, Anduhti, letnem 
bazenu in na drugih dogodkih. Jaz 
osebno bom vedno stremela k 
povezovanju in sodelovanju med 
vsemi akterji v Zasavju in zunaj 
njega.«

Kaj je tisto, s čimer ste imeli največ 
dela v prvem polletju? Kaj vam je 
vzelo največ časa?
  »Hiša, ki si jo človek gradi, bo trdna 
toliko, kolikor bodo trdni njeni 
temelji. Zato je bila moja prioriteta 
ustvariti dobre temelje, na podlagi 
katerih bomo lahko gradili. Ključen 
temelj pri doseganju rezultatov pa je 
ekipa, s katero delaš, sodelavci in 
sodelavke. V ta namen smo v prvih 
nekaj mesecih izvedli reorganizacijo 
občinske uprave. Največji oddelek, ki 

je bil prevelik in zato ni deloval, kot bi moral, smo razdelili na dva 
oddelka. Takšna delitev je že obstajala pred letom 2010 in je 
dobro delovala. Res je, da nas je na občini zaposlenih 39, vendar 
ljudje pozabijo povedati, da smo imeli v sklopu tega števila 
zaposlene tri čistilke, česar drugod nimajo ali pa imajo samo eno. 
Prav tako nimamo ustanovljenega podjetja za upravljanje z 
občinskimi stanovanji (imamo jih 570!), ampak zato znotraj 
občine skrbita dve osebi, kar je v primerjavi s podjetjem precej 
manj, kot bi jih sicer imeli. Med zaposlenimi je letos tudi nekdanja 
direktorica občinske uprave. Prav tako je v masi plač tudi plača 
prejšnjega župana tja do poletja, saj je upravičen do prejemanja 
nadomestila. Vse to pa ljudje pozabijo omeniti, ko navajajo gole 

„Ženski v tej funkciji se je gotovo treba veliko bolj 
dokazovati, se boriti za svoj prostor pod soncem, še
posebej pa, če si zraven še tako mlad.“

Jasna Gabrič in Franja Šprogar, do sedaj 
edini županji v zgodovini Trbovelj. 
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številke. Občina ima letno več kot za 5 milijonov evrov investicij, 
nima pa zaposlenega človeka gradbene stroke s 7. stopnjo 
izobrazbe, kar je zame velik primanjkljaj.« 

Kako pa gledate na zaposlene na občini? Za rezultate na 
koncu odgovarja župan, čeprav nima veliko vpliva na izbor 
svojih sodelavcev, ki so ključni za doseganje zastavljenih 
ciljev.
  »To je težava celotne javne uprave. Vodstveni kader se 
konstantno menja, medtem ko zaposleni ostajajo. Zavedam se, da 
so zaposleni najpomembnejši člen pri razvoju občine. Zato bomo 
tudi v prihodnje veliko vlagali v izobraževanje, prav tako v dobre 
delovne pogoje, v graditev dobrih medčloveških odnosov. V ta 
namen smo naredili tudi nekaj selitev znotraj stavbe. Če ste kdaj 
delali v podjetju, veste, da so ljudje posameznega oddelka locirani 
skupaj v istem nadstropju zaradi lažjega dela, boljše komunikacije 
med zaposlenimi in večjega povezovanja, torej zaposleni iz npr. 
oddelka za trženje niso »razmetani« po različnih nadstropjih, 
ampak so skupaj v enem. Na občini pa je bilo ravno nasprotno. 
Npr. Oddelek za okolje in prostor je imel nekaj zaposlenih 
lociranih v pritličju, nekaj v prvem nadstropju in preostanek v 
drugem nadstropju. Z vidika dela je to precej zgrešena postavitev, 
zato smo vse oddelke premestili tako, da so zdaj zaposleni 
posameznega oddelka locirani skupaj. Drug ob drugem. 
Priznam, da je bilo na začetku precej slabe volje, a kot vidim 
danes, nekateri že priznavajo, da je takšna postavitev boljša in da 
delo poteka veliko lažje. Gotovo ima vsak izmed nas v sebi še 
veliko rezerve in talentov, ki jih mogoče ne znamo na pravi način 
spustiti na dan.«

V Trbovljah se vsi med seboj dobro poznamo, zato se zaradi 
tega hitro pojavi tudi širjenje takšnih in drugačnih govoric. 
Kako se odzivate nanje? Vas je kaj še posebej presenetilo?  
  »Na take stvari se človek težko privadi, a se mora. Vsak teden 
izvem kaj novega o sebi (smeh). Od tega, da sem 'žleht', da bom 
zamenjala vse direktorje zavodov … Nekateri ljudje imajo pač 
preveč časa ali pa dolgočasno življenje ter si ga tako popestrijo, 
čeprav se v Trbovljah veliko dogaja in bi jim svetovala, da se raje 
udeležijo prireditev. Nekatere stvari so tudi politično motivirane. 
Včasih te vse te stvari prizadenejo, saj smo vsi krvavi pod kožo, a 
treba je iti naprej. Me pa presenetijo pritiski, ki sem jih včasih 
deležna. Želimo delati transparentno glede razpisov, tudi svojih 
kadrov ne rinemo na direktorske stolčke za vsako ceno. Želimo 
vedno izbrati najboljšega med najboljšimi. Ljudje znajo v javnosti 
hitro kritizirati, kako je vse vnaprej dogovorjeno, da so službe že 
dogovorjene, a čez dan ali dva te prav ta človek pokliče in bi se rad 
vnaprej dogovoril za službo. Včasih se dvoličnosti nekaterih ne 
morem načuditi.«

Glede na to, da je bilo veliko slabe volje okrog popolne 
zapore ceste proti Dobovcu, je prav, da kakšno zaradi tega 
rečeva tudi na to temo. Zakaj ste se odločili za popolno 
zaporo ceste in kako komentirate odzive občanov?
  »Predstavniki KS Dobovec so občino (lastnico lokalne ceste) 
in Sklad kmetijskih zemljišč ter gozdov RS (ki je poleg družine 
Jakil edini lastnik zemljišča na pobočju te ceste) več kot leto dni 
opozarjali na nevarnost vseh podrtih dreves iz obdobja 
žledoloma, ki nevarno visijo na cesto. Celo tako daleč so šli 

nekateri, da so nas medijsko obtoževali, da nič ne storimo. Ob 
nastopu funkcije županje sem si med prednostne naloge zadala 
čimprejšnjo rešitev te situacije; zaradi tega smo skupaj s 
predsednikom KS Dobovec ostro nastopili proti skladu in jih 
skoraj »prisilili« v to, da so nas začeli jemati resno in da so končno 
pristopili k reševanju zadeve. Treba je poudariti, da so naši gasilci 
v zimskem času morali dvakrat posredovati zaradi zdrsa 
hlodovine na lokalno cesto. K sreči ni bil nihče poškodovan, a to 
še toliko bolj dokazuje dejstvo, da je bila situacija resna. Po ogledu 
terena, ki so ga opravile pristojne službe ter izvajalca (mimogrede: 
nihče izmed usposobljenih izvajalcev ni želel pristopiti k izvajanju 
sečnje, zato so šele v drugo dobili edinega izvajalca, ki je bil 
pripravljen dela izvesti na tako zahtevnem terenu), je bilo 
ugotovljeno, da del ne bodo mogli izvesti brez popolne zapore 
ceste. Cesta je namreč med izvajanjem del postala delovišče, na 
katerem so od jutra do večera, tudi sobote in nedelje, na terenu kar 
štiri ekipe, ki si prizadevajo za čimprejšnje dokončanje del. Kot 
veste, pa za nezgode na delovišču (v tem primeru morebitne 
nesreče vseh, ki bi se vozili skozi delovišče) odgovarja izvajalec 
del. Tistim, ki trdijo, da bo tukaj lastnik gozda kaj zaslužil, pa 
lahko mirno povem, da to ni tako, saj bo imel zaradi zahtevnosti 
del in terena več stroškov kot pa prihodkov. Že samo zapora 
državne ceste za en dan jih stane približno 460 evrov.«

Za kako obsežna dela pa gre v tem primeru?
  »S pobočja bodo odstranili približno 221 že izruvanih dreves 
in približno 2.000 kubičnih metrov lesa. Odstranjevali ne bodo 
samo drevja, podrtega med žledolomom, ampak tudi podrto 
drevje vseh preteklih let. Tako smo bili postavljeni pred dejstvo 
izvajalca in lastnikov – ali bodo začeli izvajati dela ali pa se bodo 
poslovili in bo celotna odgovornost padla na ramena tistega, ki 
jim bo preprečil začetek del, saj je pristojna institucija navedla, da 
del ni mogoče izvesti brez popolne zapore. Lastnika pobočja je k 
izvedbi zavezovala tudi izdana odločba Zavoda za gozdove. Tako 
nam je na izbiro ostalo dvoje: riniti z glavo skozi zid in odgovarjati 
za vse, kar se lahko še zgodi komur koli na tej relaciji, ali pa se čim 
bolj potruditi, da bi dela hitro končali in skupaj s krajani uredili 
vse potrebno za nemoten potek del. Žal mi je tudi, da nekateri v te 
zgodbe celo na ravni krajevne skupnosti vpletajo politiko, saj sem 
bila prepričana, da smo dovolj odrasli in odgovorni, da nam je 
vsem skupen cilj narediti čim več v dobrobit občanov. Boli me, ko 
ti občan Dobovca reče, da smo si za prenovo ceste izbrali tisti 
odsek ceste, ki vodi v dele Dobovca, v katerih ima županja svoje 
podpornike. To boli in včasih skoraj ne morem verjeti, ali slišim 
prav. A očitno nekateri niso sposobni iti prek meja svojih 
političnih okvirov. Kar koli boš naredil, za nekatere ne bo nikoli 
dovolj dobro in bodo v vsem slej ko prej našli svoje zgodbice. Na 
Dobovcu so tako eni zbirali podpise za zaprtje ceste, drugi pa 
podpise proti zaprtju ceste. Verjemite mi tudi, da se popolnoma 
zavedamo, kaj to pomeni za krajane Dobovca; če bi bilo mogoče 
to izvesti kako drugače, bi to tudi storili. Bilo pa je veliko 
usklajevanja, klicev, dogovorov s Pošto Trbovlje, z Integralom 
Zagorje, vrtcem, s šolo, policijo, z gasilci. Hvala tudi 
Hrastničanom in Zagorjanom ter prijateljem v Radečah, 
njihovim gasilcem, občini in drugim za sodelovanje ter pomoč. 
Občina si bo med izvajanjem del prizadevala za čimprejšnje 
končanje del in za to, da bi se cesta čim prej odprla. Po več kot 
desetletju nam bo končno uspelo urediti tudi problematiko 
podrtih dreves na tem pobočju. «

„Hiša, ki si jo človek gradi, bo trdna toliko, kolikor 
bodo trdni njeni temelji. Zato je bila moja prioriteta 
ustvariti dobre temelje, na podlagi katerih bomo 
lahko gradili. Ključen temelj pri doseganju rezultatov 
pa je ekipa, s katero delaš, sodelavci in sodelavke.“

„Moj cilj je izpolniti tiste obljube, ki sem jih dala 
Trboveljčanom in Trboveljčankam v predvolilnem 
času skupaj z ekipo sodelavcev na občini.“
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Kako pa ocenjujete sodelovanje s trenutno vlado? Premier je 
Zasavje v zadnjih šestih mesecih obiskal že dvakrat.
  »Zaradi situacije, v kateri smo se znašli na področju 
gospodarstva, je nujno, da temu problemu svoj čas nameni tudi 
trenutna vlada. Veseli smo obiska premierja; pisali smo vsi trije 
župani. V pismih smo ga prosili za njegov obisk in sestanke na 
pereče teme regije. Enega izmed takšnih pisem smo poslali tudi še 
v začetku maja in upam, da se nam bo uspelo srečati zaradi 
situacije glede hidroelektrarne (HE). Menimo namreč, da je 
tematika glede HE na srednji Savi prišla tako daleč, da je zdaj 
odvisna le še od odločitve slovenskega vrha politike, ki pa jo 
predstavlja premier. Mislim, da je bilo dovolj sestankov in razprav 
ter da vsi vemo, kaj je tisti konkretni korak v smeri gradnje HE na 
srednji Savi (prenos koncesije na tistega, ki je sposoben izvesti 
investicijo). Sem pa kritična do tega, da se dovoli izvajanje 
aktivnosti v smeri terciarne rezerve v Brežicah, medtem ko ima 
država idealno lokacijo na področju TET-a za takšen sistem. A 
kot sem rekla, odločitve gredo z vrha in ne od spodaj navzgor. 
Upam in verjamem, da bo premier znal prisluhniti tudi naši regiji 
in da bodo zasavski poslanci odigrali svojo vlogo. Moram reči, da 
smo vsi trije župani tudi z vodjo skupine, ki jo je imenoval premier 
za Zasavje, Marjanom Dolinškom ves čas v stiku in da 
sodelujemo dobro. Dobro sodelujemo tudi s predsednikom 
Oreza Tomažem Trotovškom. Res pa je, da se stvari ne morejo 
odviti v nekaj mesecih. Me pa iskreno skrbi program razvojnih 
spodbud za območja Radeč, Hrastnika in Trbovelj, ki ga je 
sprejela vlada, a je zdaj precej zmanjšala že dogovorjena sredstva. 
Prav tako me skrbi, ali bodo rudniku ob prihodnjem rebalansu in 
pripravi državnega proračuna spet zmanjšali sredstva, kot so to 
storili v teh zadnjih letih. Če se bo to zgodilo, bo to za nas 
nedopustno in skrajno veliko breme, saj je treba izvesti in končati 
vsa potrebna sanacijska in zapiralna dela. Občani se že zdaj 
obračajo na nas s težavami, ki jih imajo pri svojih hišah, na svoji 
lastnini zaradi neopravljenih sanacijskih del, ki pa jih ima rudnik v 
svojih načrtih do leta 2018. Zato je nujno, da se ta denar zagotovi 
in dela tudi izvedejo.«

Letos ste bili izvoljeni tudi za podpredsednico Združenja 
občin Slovenije. Se občinam obetajo kakšne spremembe v 
tem letu?
  »Marsikdo bi najbrž rekel, da so bila pogajanja z vlado glede 
povprečnine neuspešna, vendar so bila to prva pogajanja v 
takšnem obsegu. Vlada je želela občinam postaviti povprečnino 
na 494 evrov na prebivalca, mi pa smo vztrajali na dozdajšnjih 525 
evrih, saj so občine v zadnjih letih skupaj izgubile že približno 300 
milijonov evrov. Država pa nam nalaga vedno nove in nove 
obveznosti. Združenje zdaj vztraja na 525 evrih, saj vlada ni 

uspela zmanjšati stroškov občinam, kot je bilo dogovorjeno na 
pogajanjih. Glede tega bodo najbrž še tekli pogovori. Vlada je 
prav tako oblikovala delovno skupino glede nepremičninskega 
zakona, ki ga pripravlja, kamor je vključila tudi občine, saj je 
trenutni NUSZ eden večjih prihodkov občin. Vsekakor občine 
ob vseh obveznostih, ki nam jih nalaga država, ne bomo več 
mogle zagotavljati denarja že za najnujnejše zadeve. Ker županov 
ni več v parlamentu, smo lahka tarča za številne reze, ki jih vlada 
izvaja, in številne populistične predloge nekaterih politikov v 
parlamentu.« 

Za konec najinega pogovora pa še na kratko o vaših 
projektih na področju gospodarstva in celotne občine. 
Kakšni so načrti?
  »Moj cilj je izpolniti tiste obljube, ki sem jih dala 
Trboveljčanom in Trboveljčankam v predvolilnem času skupaj z 
ekipo sodelavcev na občini. Na področju gospodarstva smo letos 
ponovno razpisali sredstva za spodbude obrtnikom, 
podjetnikom v višini 150.000 evrov. Poskušamo se čim bolj 
povezovati s podjetniki v Trbovljah in jim prisluhniti, zato 
nadaljujemo obiske v podjetjih. Delamo na tem, da bi v 
industrijsko cono pripeljali energent plin, saj je kar nekaj 
podjetnikov to tudi izrazilo na naših obiskih. Prav tako smo 
pristopili k urejanju industrijske cone. Portal praznih prostorov in 
površin je v izdelavi; z njim želimo kot posredniki narediti nekaj 
na področju oddaje, prodaje teh prostorov in iskanja novih 
lastnikov. Včasih še sami ne vemo, kaj vse imamo v mestu, kdo je 
lastnik, na koga se lahko obrnemo; ravno to bo namen tega 
portala. Obljubila sem, da bomo kreativcem in socialnim 
podjetnikom omogočili uporabo praznih prostorov v Mehaniki 
in na tem tudi trenutno delamo. Prav tako spodbujamo 
podjetniške iniciative v naših šolah. Kar se drugih področij tiče, 
bomo letos prenovili cesto od Kupole do križišča za Polaj in 
najbrž v istem sklopu tudi cesto/parkirišče na Opekarni ter 
uredili ekološke otoke. Prenovili in sanirali ter izolirali bomo 
ostrešje na OŠ Ivana Cankarja. Pristopili smo h gradnji vodovoda 
ob železnici, ureditvi vodovoda v Čečah in k reševanju 
problematike vodovoda na Dobovcu. Postavili bomo tudi fitnes 
na prostem in skupaj z rudnikom pristopili k urejanju prostora na 
Kipah. Mesto bomo v juniju opremili z brezžičnim internetom in 
javno blagajno v občinskih prostorih. Prav tako smo začeli s 
pripravljanjem projektov za prihodnja leta. Po več kot desetih 
letih truda v smeri nakupa nove gasilske lestve smo uspeli na 
razpisu in pridobili 214.000 evrov. In še bi lahko naštevali. O 
vsem bomo občane tudi sproti obveščali.« 

Vaša misel ob koncu intervjuja za občane Trbovelj …
  »Upam, da bomo složni in povezovalni ter da bomo znali 
stopiti skupaj, ko bo to najbolj potrebno. Časi niso lahki, a smo 
tudi takšna obdobja v zgodovini že preživeli in tudi to bomo. Ob 
prihajajočem občinskem prazniku pa vam želim vse dobro in 
upam, da se bomo srečali na kateri izmed prireditev v počastitev 
našega praznika. Srečno!«

Srečanje z županoma in direktorjema občinskih 
uprav občin Hrastnik in Zagorje ob Savi. 
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Brezplačni internet tudi v 
Trbovljah – najhitrejši v 
Zasavju
  Občina Trbovlje bo občankam in 
občanom ter vsem obiskovalcem 
mesta zagotovila brezplačni brezžični 
dostop do interneta. Brezžični dostop 
bo mogoč na skupno osmih točkah, vse od mestnega parka do 
krožišča. V prvi fazi bo brezžična povezava z internetom 
brezplačna, pozneje bo brezplačni dostop omejen na dve uri. 
Občina Trbovlje bo poskrbela za soglasja in dobavo električne 
energije, gradnjo sistema pa bo opravil izbrani ponudnik, ki bo 
poskrbel za optimalno kakovost, zanesljivost ter hitrost 
brezžičnega signala. Izgradnja celotnega sistema in vzpostavitev 
signala sta predvidena do konca junija 2015.

V Trbovljah bo ponovno 
mogoče opravljati praktični 
del vozniškega izpita
  Avgusta 2014 je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo nov 
Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za 
voznike motornih vozil. Pravilnik je prinesel predvsem 
spremembe v številu izpitnih centrov, katerih število se je 
zmanjšalo iz 16 na 11. V izpitnem centru Trbovlje, ki je zdaj del 
izpitnega centra Celje, po novem pravilniku ni bilo več mogoče 
opravljati praktičnega dela vozniškega izpita za kategorije A, A 2, 
C in CE. Občine, v katerih so bili v celoti ali delno ukinjeni izpitni 
centri, so na aktualnega ministra naslovile dopis z zahtevo po 
vzpostavitvi prvotnega stanja. Ministrstvo je po nekaj sestankih s 
predstavniki občin in po analizi dejanskega stanja delno ugodilo 
zahtevam občin, tako da bo predvidoma 1. junija 2015 sprejet nov 
pravilnik. V Trbovljah bo s tem ponovno mogoče opravljati 
praktični del vozniškega izpita za kategoriji A in A 2 (motorna 
kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa) 
kot že desetletja prej.

Drage Trboveljčanke, spoštovani Trboveljčani! 

Dan državnosti je spomin na uresničitev dolgoletnih 
sanj slovenstva. Bodimo ponosni na prehojeno pot, 
saj smo na njej dokazali, da v ključnih trenutkih 
zmagajo enotnost, solidarnost in pogum. Prišli smo 
do tega, da živimo v svoji lastni državi. Slovencev 
nas ni veliko, smo pa žilav narod, saj smo v dobrih 
dveh desetletjih neodvisnosti dosegli marsikaj. Kot 
narod imamo pred seboj številne izzive, ki jim 
bomo kos le, če bomo enotni. 

Ob 25. juniju, rojstnem dnevu naše države, Vam 
iskreno čestitam! 

Srečno! 

županja Občine Trbovlje 
Jasna Gabrič 
s sodelavci 

V časopisu Sr(e)čno Trbovlje bomo imeli od 
naslednje številke dalje pesniški kotiček, ki ga bo 
urejal Vid Šteh. Vse pesnike vabimo, da Vidu na e-
naslov: vid.steh@gmail.com pošljete svoje pesmi. V 
vsaki številki bomo objavili po eno izmed prispelih. 
Tokrat objavljamo dve Vidovi. 

Arestantska svoboda

Tam spodaj v kleti stare hiške,
obdani z zadušljivo črnino,
jaz v okovih in moje miške

pripravljamo se na sedmino.

Sem le eden od mnogih,
vodja generacijskega upora,

obsojen na tek v krogih
znotraj zidov velikega zapora.

Topel plamen sveče greje mi srce,
nad mano pa odmevajo koraki,
koraki moje najdražje Jasmine.

Naglo brišejo se meseci, tedni, dnevi in ure,
svetu neznani so vsi njegovi junaki,

ki pogumno čakamo na konec sedmine.

Vid Šteh

Osvobodilna ljubezen

Srca drevesnih krošenj prebujajo se maja,
ko domovina poljublja ustnice cvetnega raja,
ko srebrne reke ponovno najdejo pot v dolino

in ogrlice belih oblakov odženejo zimsko sivino.

Mene pa na travniku rdečih rož obiskuje znanka
in strastno deli mi poljube svobode moja 

partizanka,
ponosna, da proti okupatorju skupaj sva se borila,
in z rdečo zvezdo na prsih konec vojne proslavila.

Vid Šteh

pesniški kotiček

Kako varni smo v Trbovljah?
  Kakovost bivanja v posamezni občini se lahko meri na 
različne načine. Eden izmed gradnikov kakovosti bivanja je tudi 
področje varnosti. Ker bi na občini želeli pridobiti informacije o 
tem, kako varne se počutite občani Trbovelj, smo za vas pripravili 
spletno anketo. V kratkem vam bomo na spletni strani občine 
www.trbovlje.si postregli z informacijo o objavi ankete in že tukaj 
vas prosimo za aktivno sodelovanje.

mateja.camplin@trbovlje.si
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Zapora lokalne ceste 
Trbovlje–Dobovec
  Po lanskem žledolomu so odseki lokalne ceste do Dobovca 
zelo nevarni in nujno potrebno je bilo ukrepati. Občina Trbovlje 
se je večkrat sestala s predstavniki Krajevne skupnosti Dobovec, s 
predstavniki lastnikov zemljišč in z izvajalcem odpravljanja 
posledic žledoloma in odstranjevanja drevja. Občina Trbovlje je 
na podlagi dogovora, ki je bil sklenjen na skupnem sestanku ter 
glede na zbrane informacije in stališča vseh sodelujočih, Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije (v nadaljevanju Sklad), 
predlagala, da bi se z deli začelo 1. julija 2015. Skladu smo poslali 
prošnjo za razumevanje nastalih težav, kot so: prevoz šolarjev, 
dostava hrane v vrtec in prevoz dijakov. Pri začetku izvedbe del se 
je upoštevalo mnenje izvajalca in tudi počakalo na daljšo zaporo, 
prav tako se je čakalo Sklad, da je začel s postopki. Zato smo, v 
upanju na ugodno rešitev tudi za naše občane, Sklad zaprosili, da 
se datum izvedbe del prestavi na bolj razumen datum, saj je konec 
šolskega leta tako rekoč pred vrati, s tem pa odpade veliko težav 
logistične in ekonomske narave. S Sklada pa smo dobili odločitev, 
da z deli začne že v ponedeljek, 11. 5. 2015. Razlogi, kot jih je 
navedel Sklad, so: »Razlogi so v nujnosti, ki je bila že neštetokrat 
izpostavljena tako z vaše strani kot s strani krajanov Dobovca, v 
resnično nevarnih razmerah na zadevnem pobočju, v tem, da 
smo zadevo pripeljali tako daleč in dosegli izdaje ter spremembe 
vseh dovoljenj in sklenili vse potrebne medsebojne pogodbene 
dogovore, da je bila javnost že obveščana, v tem, da se 
odgovornosti zgolj na podlagi želja, pričakovanj ter prošenj ne 
moremo izogniti in predvsem v tem, da bi še toliko bolj stežka 
živeli z bremenom, da se komu kaj zgodi zdaj, ko imamo že vse 
dogovorjeno.« Pojasnili so še: »Zavedamo se, da boste imeli 
zaradi naše odločitve težave in da bodo imeli težave tudi sami 
Dobovčani. Vendar razumite tudi vi nas, da je situacija tako 
kritična, da se z odlaganjem sečnje ne more več čakati.« Zato je 
zaradi odpravljanja posledic žledoloma in odstranjevanja drevja 
na območju KS Dobovec izvedena popolna zapora lokalne ceste 
LC 423371 Trbovlje proti Dobovcu do kamnoloma na odseku od 
km 0 + 460 m do km 2 + 105 m. Ker spravilo lesa poteka v 
izjemno nevarnih in težkih razmerah, smo primorani lokalno 
cesto popolnoma zapreti. 

Popolna zapora ceste bo trajala do 20. junija 2015.
  V času popolne zapore bo promet preusmerjen na obvozni 
cesti, ki sta bili s strani Občine Trbovlje pregledani in urejeni tako, 
da je zagotovljena normalna prevoznost. Občina Trbovlje se je 
dogovorila tudi za nemoten prevoz šoloobveznih otrok. S Pošto 
Slovenije je dogovorjeno za nemoteno dostavo poštnih pošiljk po 
obvozni cesti, možen je le krajši časovni zamik. Za malico v vrtcu 
in šoli je poskrbljeno in se dostavlja do dogovorjene ure. Vozni 
red avtobusa je usklajen z OŠ Trbovlje. Avtobus iz Završja 
odpelje ob 6.30 zjutraj in ob 13.45 izpred Osnovne šole Trbovlje. 
Na regionalni cesti Trbovlje–Hrastnik potekajo kratkotrajne 
popolne zapore na 30 minut, in sicer dnevno med 8. in 17. uro. 
Vsem se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

.si

ro
js
tn
i

da
n

ZASAVSKE ONLAJN NOVICE

Vsi za enega, eden za vse - Festival ZON.si 
sobota, 20. junij 2015 od 9. ure dalje, 
pred DD Trbovlje

Ustvarili bomo Mesto Zasavje, 

postani meščan tudi ti!

Otroške delavnice - plesni nastopi - 

godba - degustacije - 

šport - igre - 

zabava za 

vse generacije

Imenovanje direktorice 
Zdravstvenega doma 
Trbovlje
  Svet zavoda Zdravstveni dom Trbovlje v sestavi: Borut 
Dolanc (predsednik), Aleš Gulič, Samo Guzej, Branko Jordan, 
Helena Zupančič Kastelic, Uroš Šušteršič in Ljudmila Bren 
Bregar, je na prvem razpisu za direktorja zdravstvenega doma 
med štirimi kandidati izbral Janeza Žlaka. Strokovni svet zavoda, 
ki ga sestavljajo predstavniki medicinske stroke, je po predstavitvi 
vseh kandidatov odločil, da se zaradi neustreznosti kandidatov 
razpis ponovi. Vsako imenovanje za direktorja v javnih zavodih 
Občine Trbovlje mora dobiti tudi soglasje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ter nato še občinskega sveta 
občine. Janez Žlak na seji komisije ni dobil podpore, saj je bilo šest 
članov komisije od devetih proti, eden se je vzdržal, dva pa sta ga 
podprla. Imenovanje Janeza Žlaka za direktorja je obravnaval tudi 
občinski svet na svoji 3. redni seji. Sklep, o katerem so morali 
glasovati, se je glasil: »Občinski svet Občine Trbovlje soglasja k 
imenovanju mag. Janeza Žlaka za direktorja Zdravstvenega doma 
Trbovlje ne izda.« Za ta sklep so glasovali vsi svetniki Liste za naše 
Trbovlje, Združene levice, SMC-ja in SLS-a. Za sta bila tudi en 
svetnik iz DeSUS-a in dva iz SD-ja. Proti temu sklepu pa so 
glasovali vsi svetniki stranke SDS ter dva svetnika SD-ja in en 
svetnik DeSUS-a. Glasovanja se je vzdržal en svetnik SD-ja. Kar 
pomeni, da je za predlagani sklep glasovalo 17 svetnikov, proti jih 
je bilo 9, eden pa se je vzdržal. Svet zavoda ZD Trbovlje je zato v 
marcu razpis ponovil. Na drugi razpis se je prijavilo pet 
kandidatov. Svet zavoda ZD Trbovlje je za direktorico zavoda 
soglasno podprl Cvetko Skušek Fakin. O njej je glasovala tudi 
pristojna komisija na občini, kjer je prejela podporo večine. Na 
četrti redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje jo je podprlo 
vseh 27 svetnic in svetnikov. 
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Kako se priključiti na javno 
kanalizacijo?
  Slovenija se je s sprejetjem evropske vodne direktive zavezala, 
da bo do 31. 12. 2017 uredila kanalizacijski sistem in čiščenje 
voda. To pomeni, da bo do tega datuma vsako slovensko 
gospodinjstvo, kjer je to mogoče, priključeno na javni 
kanalizacijski sistem s čistilno napravo. Na redkeje poseljenih 
območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni ekonomična, pa bodo 
morali lastniki objektov sami poskrbeti za namestitev 
nepretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav 
(MKČN). 

  Z izgradnjo CČN in sekundarnega omrežja smo zagotovili 
naslednje cilje:
ú zmanjšali možnost onesnaževanja pitne vode,
ú izboljšali odvajanje odpadne vode,
ú zmanjšali onesnaženost podtalnice v povodju reke Save – 

vpliv na vse občine dolvodno od Trbovelj,
ú omogočili 332 priključkov na kanalizacijo,
ú zmanjšali verjetnost poplavljanja mikrolokacij,
ú zgradili 9.018 metrov sekundarnih vodov kanalizacije,
ú okrepili komunalno opremljenost območja, ločili odpadno in 

padavinsko vodo in s tem razbremenili obstoječo čistilno 
napravo.

Obvezna priključitev na javno kanalizacijo  
  Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Trbovlje (UVZ, št. 5/09) in 
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode (UL RS, št. 109/07), določata, da je na 
območjih, kjer je javna kanalizacija s čistilno napravo že zgrajena, 
priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov. V šestih 
mesecih po prejemu pisnega obvestila s strani JPK se morate 
priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
  Pred priključitvijo potrebujete soglasje JPK. Vlogo za 
soglasje lahko dobite na spletnem naslovu  www.komunala-
trbovlje.si. Navezava hišnega priključka na javno kanalizacijo bo 
pod nadzorom JPK, strošek izgradnje kanalizacijskega hišnega 
priključka pa krijete sami.  Vlogo za soglasje in dodatne 
informacije lahko dobite na spletnem naslovu www.komunala-
trbovlje.si ter na telefonski številki 031 657 855. 

jana.knezevic@trbovlje.si

V Trbovljah smo v letu 2009 uspešno končali 
izgradnjo Centralne čistilne naprave (CČN), 
primarnega kanalizacijskega sistema in petih 
pretočnih bazenov za meteorne vode. Po 
enoletnem poskusnem obratovanju je CČN Trbovlje 
v septembru 2010 začela z rednim obratovanjem. V 
letih 2011 in 2012 smo gradili sekundarno 
kanalizacijsko omrežje in ga po končani izgradnji 
prenesli v najem JP Komunala Trbovlje, d. o. o. (JPK).

Cene komunalnih storitev so 
primerljive s cenami daljinskega 
ogrevanja v občinah, kjer je 
energent enak – zemeljski plin.
  Cene ogrevanja so regulirane skladno z Uredbo o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. L. RS št. 18/14). 
Glavna postavka, ki vpliva na ceno, je cena zemeljskega plina.

  Cene v Trbovljah so primerljive s cenami daljinskega 
ogrevanja v drugih občinah, kjer je energent enak – zemeljski plin. 
Trboveljčani imamo v ceni ogrevanja tudi vzdrževanje toplotnih 
postaj. Poraba energije in s tem strošek ogrevanja sta odvisna od 
kakovosti izgradnje posameznih stavb: ustrezna toplotna 
izolacija, ustrezno stavbno pohištvo. S temi ukrepi lahko znižamo 
porabo toplotne energije tudi za 35 %. V letu 2012 smo začeli z 
izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja s ciljem 
zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran. 
Izgradnja nadomestnega omrežja je skladna s predlogom 
lokalnega energetskega koncepta. V letih 2012 do 2014 smo 
obnovili tri faze južne trase vročevoda od trgovine Spar do 
križišča pri trgovini Mercator. V letu 2015 bomo začeli z obnovo 
IV. faze, odsek Keršičeva cesta–Trg svobode. Leta 2012 je 
Komunala Trbovlje prodala 28.551 MWh toplotne energije, leta 
2014 pa le še 19.669 MWh, zato smo v zadnjih letih začeli z 
zamenjavo vročevoda (manjši profili, boljša izolacija) z namenom 
zmanjšanja izgub, kar pomeni, da se cena ni povečala za 31.1 %, za 
kolikor se je zmanjšala poraba, ampak je ostala glede na 
zmanjšane količine nespremenjena, zmanjšala se je zaradi nižje 
cene plina.

(Vir podatkov: Komunala Trbovlje, d. o. o.)

Od leta 2012, ko se je sprostil trg zemeljskega plina v 
Sloveniji, je Komunala Trbovlje za:
ú 22,34 % znižala cene toplotne energije za 

gospodinjstva in ustanove,
ú 38,84 % znižala cene toplotne energije za 

industrijo,
ú 51,43 % znižala cene tople vode.

Občina Trbovlje subvencionira 
cene za vodarino in kanalščino 
  Subvencije za omrežnino so različne po občinah in bi jih 
morali dolgoročno zniževati oz. ukiniti. Kljub temu Občina 
Trbovlje subvencionira omrežnino za vodo deloma pri števcih 
DN 13 in DN 20 v višini 50 % oziroma za odvajanje odpadnih 
voda (kanalščina) 30 %. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (UL 
RS št. 63/2009) določa, da lahko lokalna skupnost ceno storitve 
posamezne javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno 
porabe javne infrastrukture (amortizacijo), subvencionira največ 
do 50 % cene, ki bi jo moral plačevati uporabnik javne 
infrastrukture po tem pravilniku. S tem občina seveda pomaga 
občanom in ne bremeni družinskega proračuna v taki meri, kot če 
bi bile obračunane najemnine prek cen omrežnine in cen javne 
infrastrukture v polni višini. Ta odločitev občine je za uporabnike 
zelo pomembna, saj se zavedamo, da v teh recesijskih časih že 
vsak povečan strošek močno obremenjuje družinski proračun. 

jana.knezevic@trbovlje.si
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Mesečne avtobusne vozovnice 
za upokojence po isti ceni kot 
do zdaj 
  Občina Trbovlje je ena redkih, ki po svoji dobri volji, ne na 
podlagi kakšnega zakona, subvencionira avtobusne prevoze 
upokojencev. Cene mesečnih vozovnic v Trbovljah so 10 in 5 
evrov na mesec, višina se določi na osnovi višine pokojnine in je 
posredovana s strani Društva upokojencev Trbovlje. Cena za 
upokojenca je ista kot leta 2010. 

branko.krevl@trbovlje.si

Kako do vozovnice?
Mesečne vozovnice se prodajajo zadnji in 
prvi delovni dan v Trbovljah v delavnici 
Integral (na Savinjski cesti), v Zagorju na 
glavni avtobusni postaji pa vsak delovni dan 
od 6. do 16. ure ter prvo in zadnjo soboto v 
mesecu od 8. do 12. ure. 

Na razpis za stanovanja prispelo 
130 vlog
  Občina Trbovlje je marca 2015 objavila Javni razpis za 
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem – lista A in lista B. Na 
razpis je prispelo 130 vlog. V nadaljnjem postopku smo aprila in 
maja preverjali popolnost vlog, jih dopolnili s podatki iz uradnih 
evidenc ter pridobili morebitne manjkajoče dokumente s strani 
prosilcev. Junija bo Komisija za dodeljevanje neprofitnih 
stanovanj v lasti Občine Trbovlje vloge ponovno pregledala in jih 
točkovno ovrednotila. Na podlagi višine dohodkov prosilcev in 
njihovih družinskih članov bodo prosilci razvrščeni na listo A 
oziroma listo B. Odločbe o uvrstitvi na listo bodo vlagateljem 
vročene predvidoma v poletnih mesecih.

jana.skorjanc@trbovlje.si

Uredili smo ograjo na 
rokometnem igrišču
  Veliko pobud in vprašanj smo prejemali s strani občanov o 
postavitvi varnostne ograje na rokometnem igrišču pri stadionu 
tik ob zgornji cesti. Ker Občino Trbovlje zavezujejo zakoni, smo 
morali najprej skladno z zakonom o javnem naročanju  izvesti 
postopek izbire izvajalca za montažo ograje na rokometnem 
igrišču. Izbrani izvajalec nas je nato aprila obvestil, da je rok 
dobave ograje 3–5 tednov zaradi zasedenosti izdelovalca ograje. 
Glede na to, da gre za montažo že dobavljenih panelov, je bilo 
smiselno, da smo dobavo in montažo ograje (z uporabo 
obstoječih panelov) naročili pri istem izvajalcu del, ki pa je bil tudi 
najcenejši. Ograja je bila tako postavljena maja 2015.

Poskrbeli smo za varnost otrok, ki se igrajo na 
rokometnem igrišču.

www.srcnotrbovlje.si

Spremljajte 
nas tudi
na spletu.



  V ponedeljek, 11. maja, je v Delavskem domu Trbovlje 
potekala 1. konferenca TRiii v organizaciji Srednje tehniške in 
poklicne šole Trbovlje. Razdeljena je bila na več sklopov. V prvem 
delu so gostje razmišljali o pomenu povezave med srednjim 
šolstvom oz. izobraževanjem in gospodarstvom z vidika različnih 
ustanov. Staša Baloh Plahutnik z Gospodarske zbornice Slovenije 
– območne enote Zasavje in Regionalnega centra za razvoj 
Zasavje je pozdravila inovativnost dijakov in njihovo 
ustvarjalnost. Tudi direktor Zavoda za šolstvo, dr. Vinko Logaj, je 
poudaril pomen ustvarjalnosti in inovativnosti že v šoli, kjer se 
dijaki pod mentorstvom učiteljev razvijajo v radovedne in 
navdušene raziskovalce. Elido Bandelj, direktor Centra za 
poklicno izobraževanje RS, je poudaril pomen in možnosti 
sodelovanja med lokalnim okoljem in šolstvom, prav tako Slavica 
Černoša, vodja sektorja za srednje šolstvo na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport RS. V drugem delu so 
predstavniki drugih srednjih šol predstavili primere dobrih praks 
sodelovanja z gospodarstvom. To so Šolski center Škofja Loka, 
Srednja šola tehniških strok Šiška, Šolski center za kemijo, 
elektrotehniko in računalništvo Celje ter STPŠ Trbovlje. V 
tretjem sklopu so nekateri dijaki STPŠ predstavljali svoje 
zaključne naloge, ki so jih pripravili za 4. enoto poklicne mature. 
Vsi udeleženci so jih z navdušenjem poslušali, saj so bile res 
zanimive in inovativne, nekateri so izdelali tudi končni izdelek in 
ga pokazali na razstavi. Drugi dijaki zadnjih letnikov so v času 
konference v avli predstavljali svoje zaključne naloge, nekateri so 
prikazali tudi delovanje posameznih naprav oz. izboljšav. 

Urška Kuhar
Foto: STPŠ
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Drobne pozornosti in veliko zadovoljstvo 
na OŠ Trbovlje
  Vemo, da časi niso lahki in da si marsičesa ne moremo 
privoščiti. Osnovna šola je nekaj, kar naj bi bilo brezplačno, 
vendar učitelji vemo, da vedno ni tako. V želji, da bi vsem našim 
učencem omogočili tudi tiste dejavnosti, ki so plačljive, smo 
marca izvedli več akcij. Na šoli deluje šolski sklad, kjer zbiramo 
denarna sredstva za pomoč učencem pri plačilu vstopnin, 
prevozov, šole v naravi, šolskih potrebščin … Poleg donacij se 
tudi sami vsako leto na različne načine trudimo, da bi pridobili 
denarna sredstva. V letošnjem letu sta se razrednika skupaj s 
šestošolci odločila, da bodo priredili tekmovanje z daljinsko 
vodenimi avtomobilčki za učitelje. Določili so pravila, pripravili 
vabila, starši so poskrbeli za pogostitev. Uspelo jim je privabiti 
učitelje, ki so plačali prostovoljno prijavnino, jih postrojiti pred 
dirkalno mizo in prisiliti, da so v tišini poslušali navodila. 
Opazovali so tremo pred nastopom in seveda zbrali kar nekaj 
denarja. Zanimivo je bilo poslušati napotke učencev in njihove 
izkušnje na področju dirkanja z avtomobili; deležni smo bili tudi 
spodbud. Učitelji smo preživeli prijetno popoldne v sproščeni 
družbi ob sladkih dobrotah. Denar smo namenili za znižanje 
stroškov šole v naravi, ki so se je udeležili šestošolci. Na 
Podružnični šoli Alojza Hohkrauta so izvedli obsežno in uspešno 
zbiralno akcijo papirja, v kateri so sodelovali vsi učenci in njihovi 
starši. Z zbranim denarjem so krepko znižali ceno šole v naravi. 
Dokazali so, da je cilj dosegljiv, če so vse moči usmerjene vanj. 

Naša želja je, da se lahko vsi učenci udeležijo vseh 
dejavnosti, ki jih skrbno načrtujemo. Ker predobro 
poznamo stiske današnjega časa, nam ni težko 
pomagati in si vzeti čas za dobrodelne akcije. 
Zavedamo se, da te krepijo medsebojne odnose in 
spodbujajo empatijo.

Pohvala gre tudi učencem in mentorjem podjetniškega krožka, ki 
so izdelali lične naravne izdelke ter jih ponudili staršem in 
učiteljem v zameno za prostovoljni prispevek. Povpraševanje je 
bilo veliko, kar je pomenilo spodbuden izkupiček za šolski sklad. 

Učitelji OŠ Trbovlje

Na koncu so predstavniki delodajalcev, gostje, 
nekdanji učitelji in nekdanji dijaki izrazili mnenje, da 
je takšna konferenca potrebna, saj se vidi, da so 
dijaki inovativni in ustvarjalni. Svojo pot naj 
nadaljujejo na fakultetah, potem pa naj se  vrnejo v 
Zasavje, saj lahko z znanjem, idejami in z 
zagnanostjo prinesejo nove zgodbe o uspehu in 
pomagajo k razvoju kraja in celotnega Zasavja.  

Prva konferenca TRiii, Inovativnost v 
tehniškem izobraževanju – prispevek k 
tehnološkemu razvoju   



15

Pomladni ringaraja na OŠ Tončke Čeč

  V soboto, 11. aprila, smo imeli na OŠ Tončke Čeč malce 
drugačno delovno soboto. Imeli smo dan šole – Pomladni 
ringaraja, hkrati pa dan odprtih vrat, tako da so bili povabljeni tudi 
starši. Učenci smo se zabavali, saj je bilo za nas dobro 
poskrbljeno. Sodelovali smo v več zanimivih delavnicah in se 
pozabavali ob raznih prireditvah v telovadnici. Na ta poseben dan 
smo pred šolo postavili dve stojnici, podjetniško in turistično 
tržnico, v avli šole pa pripravili menjalnico knjig. Nato so imeli 
delavnice po razredih, kjer so preizkušali svoje umske in ročne 
spretnosti. Učenci predmetne stopnje pa smo začeli dan z 
delavnicami: origami, angleški časopis, ples, geografsko-
zgodovinski kviz, Malo za šalo malo zares – kemijska delavnica, 
Možgančkanje, pečenje peciva – Perkmandeljčevi mandeljčki, 
priprava Tončkinega čaja, izdelovanje iz gline. Po delavnicah smo 
odšli v telovadnico, kjer so potekale zabavne igre Naš razred 
zmore. Za konec smo vsi razredi skupaj zapeli in zaplesali. Čeprav 
je bila sobota, smo učenci zelo uživali. Bil je krasen dan, ki se je 
končal z velikim nasmehom na obrazu. 

Nasta Anja Štojs, 7. A (besedilo)
Naja Juričan, 7. A (fotografije)

Mentorica: Nataša Pišek

Tekmovanja, natečaji GESŠ Trbovlje
  Dijaki GESŠ Trbovlje so se v šolskem letu 2014/2015 odločili 
za različne vrste tekmovanj, natečajev … Njihovi mentorji so jih 
tako pripravljali na tekmovanja iz slovenščine, angleščine, 
nemščine, ekonomskih predmetov (zlato priznanje na državnem 
tekmovanju iz ekonomije dijaku 4. letnika, ekonomski tehnik, 
Amarju Kulaševiću), fizike (Četrtošolec splošne gimnazije – Rok 

Medveš – je na državnem tekmovanju iz fizike zasedel 7. mesto v 
skupini 3, ki je namenjena predvsem dijakom 4. letnika, in v kateri 
je preverjanje znanja snovi celotne srednješolske fizike. Prejel je 
zlato Stefanovo priznanje in 3. nagrado.). Ponosni smo na Anžeta 
Vozlja, dijaka 3. letnika splošne gimnazije, ki sodeluje v ekipi 
iGEM. Ekipa vseslovenskih srednješolcev bo septembra 
predstavila raziskovalno nalogo Razvoj novih metabolnih poti za 
sintezo biogoriv oziroma pridobivanje energije na univerzi MIT v 
Bostonu. Sklepna faza tekmovanja oziroma Great Jamboree bo 
potekala v ZDA proti koncu septembra. Dijaki 4. letnika 
programa ekonomski tehnik pa so se tudi letos vključili v 
program JA Company Program pod imenom Moje podjetje. 
Namenjen je oblikovanju poklicne poti, razvijanju sposobnosti in 
zasledovanju lastnim zanimanjem. Program je zasnovan na 
metodi učenja z delom in ponuja izzive na različnih področjih 
poslovnih procesov. Posebno priložnost so dobili novinarji 
GobecNewsa (Tamara Drobež, Jerneja Nimac, Polona Majdič, 
Ema Kurent in Jaka Dornik), ki so se prijavili na razpis Dijak si bo 
pisal cajtng sam časopisne hiše Dnevnik, in doživeli, na kar dveh 
straneh, prve objave. Športniki – smučarji, karateisti, plesalci … – 
so nizali uspeh za uspehom. Tamara Pavčnik, dijakinja 2. letnika 
splošne gimnazije, se je pravkar vrnila s Kitajske, kjer je zastopala 
barve Slovenije v namiznem tenisu. 

GobecNews

Podjetje 4. letnikov ekonomskih tehnikov Košček 
nebes je po Zasavju razvajalo s popsi – vse bolj 
priljubljeno tortico na palčki.

Učenci razredne stopnje in učenci iz oddelkov NIS so 
v telovadnici nastopali na prireditvi Pomladni 
pozdrav. Veliko so plesali, peli in recitirali pesmi.

Podjetni mladi na OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje 
  Podjetni mladi na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje povezujejo 
ideje, voljo, znanje, delavnost, podjetnost, mladostno zagnanost 
in izkušnje starejših. Tako uspešno delujeta podjetniški krožek v 
sodelovanju z Območno obrtno zbornico in krožek socialnega 
podjetništva v sodelovanju z Zavodom Socios iz Trbovelj. Člani 
podjetniškega krožka ob pomoči trboveljskih obrtnikov 
spoznavajo osnove podjetništva, in sicer teoretično (delovni 
zvezek) in praktično (uredili so zeliščni vrt in dokončujejo uto ob 
šoli, nastali bodo klopi, mize in stoli na šolskem vrtu). Člani 
krožka socialnega podjetništva aktivno sodelujejo tudi pri 
dogodkih socialnih podjetij v Trbovljah in drugod po Sloveniji ter 
vzpostavljajo stike s posamezniki s področja socialnega 
podjetništva. Obiskali so Ropotarn'co, sodelovali na bolšjem 
sejmu, obiskali zavetišče za živali Gmajnice in v MCT prisluhnili 
Marku Funklu, ki je predstavil Gibanje za dostojno delo in 
socialno družbo. S pridobljenimi znanji učenci osebnostno zorijo 
in razvijajo kompetence za poznejšo poklicno pot. Srečno, 
podjetni mladeniči in mladenke!

Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

Jeseni bodo zelišča in dišavnice primerno 
shranjevali, nastali bodo čaji in mila, ki jih bodo 
ponudili na sejmu.
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MIRO JURCA, DR. MED.
Avtorica prispevka in fotografij: Vesna Jesih

Pogovarjali smo se z ginekologom in porodničarjem  
Mirom Jurco, ki ga Trboveljčanke in druge Zasavke 
povečini dobro poznajo. Bogate delovne izkušnje, posluh za 
težave pacientk in veselje do poklica ga označujejo kot 
enega najbolj priljubljenih ginekologov Splošne bolnišnice 
Trbovlje. Zaradi njega se za porod v naši bolnišnici odloča 
vse več nosečnic tudi iz drugih regij Slovenije.

Dr. Jurca, dolgo ste že v Splošni bolnišnici Trbovlje. Koliko 
let že opravljate delo ginekologa in porodničarja in ali ste 
vso svojo kariero tukaj v Trbovljah? Zakaj ste se sploh 
odločili za poklic ginekologa? 
  »Začel sem v splošni praksi 
n a jp r e j  n a  va s i ,  k a r  j e  b i l o 
prenaporno, zato sem se odločil, da 
bom specializiral določeno področje 
medicine. Vedno sem si želel delati 
na  področ ju  g ineko log i j e  in 
porodništva. Ker v kraju, kjer sem 
služboval v času opravljanja splošne 
prakse, ni bilo te možnosti, sem 
prišel na edino prosto razpisano 
mesto v Zasavje, kjer sem tudi ostal.«

Od kod ste?
  »Sem Ljubljančan, svojo splošno 
prakso pa sem začel v Kranjski Gori. 
Imel sem sicer drugo ponudbo – 
kirurgijo, pa je nisem sprejel. Raje 
sem šel na drug konec Slovenije, 
ravno zaradi  g inekologi je  in 
porodništva. In sem prav zadovoljen 
v tem poklicu.« 

Se pravi, da vam ni žal. 
  »Nikoli.« 

Kaj mislite, katere so tiste lastnosti, ki odlikujejo dobrega 
zdravnika in dobrega ginekologa?
  »Predvsem mora biti razumevajoč do sočloveka, imeti mora 
možnost empatije, znati se mora poglobiti v pacientovo 
psihofizično stanje, ga nekako razumeti, ga ne primerjati s seboj, 
ampak ga razumeti v njegovem okolju, v njegovem poklicu, v 
njegovem družinskem okolju, razumeti njegove težave, ko se 
izpove, in potem ga tudi tako obravnavati. S takim načinom dela 
potem ni nikoli slabega odnosa do pacienta, vedno je pozitiven 
odnos s pozitivno energijo. To pa pacient pričakuje od človeka 
oziroma od zdravnika, ne da bo naletel na slabovoljnega 
terapevta, ki ga bo obravnaval kot fiziološko bitje in nič več kot to. 
Človek je psihofizična sinteza in ga je tako tudi treba 
obravnavati.«

Se vam zdi, da je kaj drugače delati z ženskami? 
  »Ženske so po značaju drugačne od moških. Imajo neko 
svojo psiho in drugače razmišljajo od moških. Vendar je to del 
našega vsakdana, našega sveta. Če se v to poglobiš, uživaš v tem.« 

Razlika med porodom pred dvajsetimi, tridesetimi leti in 
danes je najbrž ogromna. Ali je z razvojem znanosti tudi 
možnosti za različne zaplete manj? 

  »Zapletov kot dela porodniške stroke je verjetno toliko, kot 
jih je bilo včasih, vendar jih danes s tehnologijo, ki jo imamo na 
voljo, z aparaturami in možnostjo operativnih posegov lahko 
bistveno zmanjšamo. Tako zelo, da se je umrljivost mater 
zmanjšala, čeprav se ni čisto izkoreninila. Umrljivost 
novorojenčkov se je zmanjšala predvsem zaradi kakovostnega 
prenatalnega varstva. Umrljivost žena zaradi raznih rakavih 
obolenj se je zmanjšala predvsem zaradi preventive, zgodnjega 
odkrivanja teh obolenj. Napredek je sigurno velik in opazen.« 

Je v Sloveniji in Trbovljah po vašem mnenju dobro 
poskrbljeno za nosečnice, mamice in tudi novorojenčke?
  »Že v časih, ko sem jaz prišel v to okolje, je bila zasavska regija 
po preventivi med boljšimi. Na splošno je sodila v preteklih letih 
ginekološka stroka v Zasavju med vodilne v Sloveniji. Strokovni 
nivo in visoko kakovost ohranjamo še danes. To se vidi predvsem 

na kazalcih zdravstvene statistike, ki 
je za Zasavje po mojem mnenju kar 
ugodna.«

Kaj je prednost porodnišnice v 
Tr b o v l j a h  p r e d  d r u g i m i 
porodnišnicami?
  »Vsaka porodnišnica ima svoje 
posebnosti. Trboveljska porod-
nišnica je majhna. Letno se rodi okoli 
550 do 600 otrok, čeprav se jih je 
včasih rodilo tudi že do 800. Zaradi 
g o s p o d a r s k i h ,  e k o n o m s k i h 
faktorjev je nataliteta v Zasavju 
nazadovala. Majhnost porodnišnice 
je lahko prednost, saj pacientko 
individualno obravnavamo. Bistven 
je individualen pristop do pacientk, 
za razliko od velikih porodnišnic, 
kjer je včasih pacientka številka. Pri 
nas jo individualno obravnavamo, 
pogosto kličemo po imenu, da se 
zmanjša razdalja med pacientko in 
terapevtom. V tem prijaznem okolju 
so zadovoljnejše.« 

Dnevno se verjetno srečujete z ženskami, ki se (ne-)odlo-
čajo za materinstvo. Kako je sodobna nosečnica drugačna 
od tiste pred dvajsetimi leti?
  »Predvsem so te nosečnice danes bistveno bolj osveščene, z 
več znanja o samem poteku nosečnosti in poteku poroda. Bolje 
so seznanjene zaradi internetnih informacij, tako, da so vprašanja, 
ki se danes postavljajo zdravniku, bistveno bolj poglobljena in 
bolj zahtevna kot včasih. Nosečnice so veliko bolj izobražene.«

Kaj pa starost nosečnic? 
  »To pa je žal problem v celotni Sloveniji. Povprečna starost 
prvorodke se vrti okoli 30. leta, na to pa predvsem vplivajo 
socialni in ekonomski faktorji. V nosečnosti je tako mogočih več 
zapletov.«

S kakšnimi težavami in izzivi se najpogosteje srečuje 
današnja nosečnica?
  »Danes je ena izmed pogostih težav nosečnic sladkorna 
bolezen, na primer. Posebno v predelu Zasavja, kjer je 

„Že v časih, ko sem jaz prišel v to okolje, je bila 
zasavska regija po preventivi med boljšimi.“
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ekonomska struktura slabša, imamo slabše prehranjevalne  
navade nosečnic. Nosečnice imajo povečano telesno težo, 
povečana telesna teža pa je bistveni faktor sladkorne bolezni. 
Lahko rečem, da je relativno zelo veliko sladkorne bolezni, s tem 
pa tudi zapletov med samo nosečnostjo in pri porodu. Hkrati to 
obremenjuje finančno plat bolnišnice, ker je potrebnih bistveno 
več preiskav in posegov pri nosečnici in pozneje pri 
novorojencu.« 

Kako pa je s porodi? Včasih so se carskih rezov neradi 
lotevali. Kako pa je s tem danes?
  »Do carskih rezov imamo liberalen pristop. Naš cilj je zdrav 
otrok, zdrava mama. Kot predstojnik ne silim v naravni porod, 
kot je trenutno trend v svetu – za vsako ceno. Če vidimo, da je 
otrok ogrožen, se raje odločimo za carski rez. Imamo skoraj 30 
odstotkov carskih rezov vseh porodov, večinoma so vsi otroci 
zdravi. Zapletov pri carskih rezih praktično nimamo.«  

Ste predstojnik Ginekološko-porodnega oddelka SBT. 
Nam lahko predstavite njegovo delovanje? Na oddelku 
obravnavate celotno diagnostiko in terapijo ginekoloških 
obolenj, usposobljeni ste za klasično kirurško ter 
endoskopsko operativno zdravljenje. V zadnjih letih ste 
uvedli tudi sodobne operativne endoskopske posege. S čim 
vse se še ukvarjate? Na katero posodobitev ste najbolj 
ponosni? 
  »Ginekološko-porodniški oddelek je sestavni del SBT. Kot že 
samo ime pove, gre za ginekološki in porodni oddelek. V Sloveniji 
imamo dve porodnišnici, v Ljubljani in Mariboru, ki sta 
samostojni enoti, medtem ko imajo preostale bolnišnice 
ginekološko-porodne oddelke. Tako opravljamo porodniško in 
ginekološko dejavnost. Porodniška dejavnost obsega celotno 
prenatalno varstvo, dispanzer za nosečnice in ginekološko 
ambulanto. Opravimo celotno predporodno varstvo, varstvo tik 
pred porodom ter same porode, normalne in operativne. 
Trudimo se, da je čim več porodov naravnih. To pomeni čim manj 
intervencij zdravnika. Intervencija naj bo omejena na odstopanje 
od normale. Prav tako se trudimo tudi za naravno dojenje. 
Pospešujemo dojenje in zato smo ponovno pridobili naslov 
Novorojencem prijazna porodnišnica s strani UNICEFA. 
Ginekološka dejavnost pa obsega celotno preventivo rakavih 
obolenj. Posebno sem ponosen na dispanzer CBD – Center 
bolezni dojk. Zaskrbljujoča ugotovitev je, da se rak dojk seli na 
mlado populacijo, pod 50 let, in da imamo v Zasavju približno 37 
% vsega raka dojk pod 50 let starosti. Te populacije od 40 do 50 let 
sistem Dora ne zajema. V Trbovljah imamo relativno zelo dobre 
rezultate, podobne kot Onkološki inštitut Ljubljana. Imamo tudi 
novo aparaturo, digitalni mamograf  z digitalnimi posebnimi 
monitorji za odčitavanje in tesno sodelujemo z Onkološkim 
inštitutom Ljubljana tako, da so pacientke dobro obravnavane. 
Ostala ginekološka operativa se nanaša na vse endoskopske 
operacije, hilaskopska odstranjevanja maternic in miomov na 
maternici. Delamo tudi kompletno histeriološko endoskopijo, 
kjer se pregleduje in zdravi operativna maternična votlina ter 
patološki procesi v njej. Seveda pa se poleg modernejšega 
pristopa uporablja še vedno klasičen način operiranja skozi 
trebuh ali skozi nožnico, kjer imamo relativno zelo dobre 
rezultate.«   

Kako se skozi leta spreminja odnos do pacientk? 
  »Ženska, ki pride h ginekologu, ima določeno težavo, ki jo je 
treba razumeti. Poglobiš se v žensko psiho in njeno psihofizično 

stanje. Potem je razumevanje drugačno. Če se v to poglobiš, 
potem lahko žensko sprejmeš normalno, ne odklonilno. Meni 
nekako pravijo, da imam praktično te žene za ljubice (smeh), to so 
moje pacientke, za katere skrbim. In cilj ginekologa je, da ima čim 
več zdrave populacije, da ima čim več populacije z minimalnimi 
invazivnimi posegi, to se pravi z zgodnjimi odkritji rakavih 
obolenj, da praktično ne vidi poškodovanega otroka po porodu. 
In da so matere in otroci zdravi. To je cilj ginekologa, ki ga ta 
služba zadovoljuje.« 

Kakšen je obisk žensk iz drugih krajev Slovenije?
  »Približno 30 odstotkov populacije imamo iz drugih regij, 
izven Zasavja. Precej jih je iz celjske regije, delno ljubljanske, 
delno dolenjske in iz gorenjske regije. Veliko je k temu 
pripomogla internetna informatika, delno pa gredo pohvale tudi 
od ust do ust.«

Zagotovo imate, kot vsi, pri svojem delu boljše in slabše 
dneve. Kako poteka vaš »normalen« delovni dan? 
  »Moj normalen delovni dan se začne z zelo zgodnjim 
vstajanjem, s prihodom v službo pred drugimi. Ko pridejo 
preostali kolegi v službo, je delo že razporejeno. Vsak dobi v 
zdravniški sobi na mizo razpored dela za tisti dan, razpisan je 
operativni program in razpisane so zadolžitve po posameznih 
dejavnostih našega oddelka. Potem se to praktično izvaja prek 
dopoldneva.«   

Kaj pa vaše življenje izven bolnice? Kako je vaša družina 
»zaznamovana« s tem, da ste zdravnik, da imate tako 
odgovorno delo? Kaj počnete, da se razvedrite, spočijete od 
stresnega dela? Si vzamete čas zase? 
  »Žena je bila zdravnica in je delala v trboveljski bolnici 
praktično od začetka do nastopa upokojitve. Kot zdravnica 
razume, da me praktično ni nič doma. Po drugi strani sem precej 
obremenjen s popoldanskimi ambulantami izven Trbovelj. 
Praktično vse moje ginekološke pacientke iz gorenjske ambulante 
hodijo na operacije v Trbovlje. Vse to žena tolerira in razume. 
Moj hobi je bil šport, zdaj, ko imam težave s koleni, se bolj 
ukvarjam z urejanjem vrta.« 

Miro Jurca, zahvaljujemo se vam za vaš čas in vam želimo 
obilo dobrega in uspešnega dela še naprej. 

„Umrljivost žena zaradi raznih rakavih obolenj se je 
zmanjšala predvsem zaradi preventive, zgodnjega 
odkrivanja teh obolenj.“

„Približno 30 odstotkov populacije imamo iz drugih 
regij, izven Zasavja.“
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OBČINSKA NAGRAJENCA

Franc Kotnik
  Ljubezen do šahovske igre je Franc Kotnik pokazal že kot 
osnovnošolec. Leta 1968 se je včlanil v Šahovski klub Rudar 
Trbovlje in postal prvak trgovcev Slovenije. V letu 1977 je postal 
prvak zasavsko-posavske regije v hitropoteznem šahu. Dolga leta 
se je udeleževal ligaških tekmovanj za Šahovski klub Rudar 
Trbovlje. Leta 2004 je zmagal na odprtem zasavskem 
hitropoteznem prvenstvu, bil je drugi na trinajstem državnem 
prvenstvu invalidov, leta 2005 je na turnirju zagorskega 
občinskega praznika osvojil prvo mesto, leta 2010 je bil 
najuspešnejši senior na devetem Pozničevem memorialu, 2011 je 
nastopil v ekipi, ki je osvojila naslov ekipnega veteranskega 
prvaka Slovenije, 2013 je na seniorskem prvenstvu veteranov 
Slovenije med 110 udeleženci osvojil četrto mesto, v skupini nad 
70 let pa je bil prvi, leta 2014 je bil trinajsti, v skupini nad 70 let pa 
je bil spet zmagovalec. Franc Kotnik razumevanje šahovske igre 
prenaša tudi na mlade šahiste. Skrbi, da trboveljski vrtci dobivajo 
šahovsko literaturo za začetnike, otroci pa so vključeni v projekt 
opismenjevanja šaha. Zaradi njega imamo danes na različnih 
površinah v Trbovljah narisane velike šahovnice in možnost 
igranja z velikim vrtnimi šahovskimi figurami. Več kot 30 let je 
učil v klubu, aktivno sodil tekmovanja po Sloveniji in nekdanji 
Jugoslaviji. Kot predstavnik šahovske zveze Slovenije je bil sedem 
let koordinator mednarodnega festivala v Puli. Leta 1985 je za 
dolgoletno uspešno delo na področju telesne kulture prejel 
bronasto Bloudkovo značko. Organiziral je veliko tekmovanj za 
mladino in člane, aktivno je sodeloval pri organizaciji državnega 
prvenstva v Trbovljah. Leta 1997 je bil eden izmed glavnih 
organizatorjev mednarodnega turnirja ob 70-letnici delovanja 
Šahovskega kluba Rudar Trbovlje. Veliko truda je vložil v to, da 
šahovski klub v Trbovljah še vedno obstaja in da so prostori v 
Športnem parku Rudar še vedno odprti za vse šahiste iz Trbovelj.

Jože Ovnik

  Ovnik izhaja iz stare trboveljske rudarske družine in skrbi, da 
zgodovina ne bo pozabljena – njegova likovna dela manifestirajo 
trboveljsko etnologijo, saj prek njih ohranja nekatere 
arhitektonske motive, ki jih zaradi urbanega razvoja mesta ni več. 
Takoj po prihodu v Trbovlje leta 1979 se je priključil RELIK-u, 
kjer je pod mentorstvom Janeza Kneza, Toneta Račkija in Franca 
Kopitarja deloval 19 let. Svoja likovna dela je objavljal v rudarski 
reviji Srečno, časopisu Zasavc, Naši ženi, Pavlihi in v strokovni 
reviji Ruda. Kot že uveljavljen likovnik in literat je v lokalnem 
časopisu Zasavc, poleg novinarskih prispevkov, več kot desetletje 
objavljal kultno kolumno Trifail Tribun in obenem skrbel za 
likovno podobo časopisa. Prisoten je na področju dokumentarne 
fotografije, ki jo združuje s svojo pustolovsko naravo in išče 
korene v likovni podlagi. Zapisi s kolesarskih popotovanj V 80 
urah okoli Slovenije, S kolesom po slovenski planinski 
transverzali, Zasavska Zlata ribica in popotni dnevnik 
Crokupacija v 969 km, kjer opisuje doživetja s kolesarskega 
potovanja po Jadranski magistrali, so poslastica zasavske pisane 
besede. Razstavlja na samostojnih in skupinskih likovnih 
razstavah, sodeluje s trboveljskimi šolami kot zunanji sodelavec 
ali kot promotor. Zadnje čase se v likovni javnosti pojavlja s 
Kariportreti – z njimi se na duhovit in na trenutke hudomušen 
način dotika karioportretiranca. Leta 1997 je ob podpori Tineta 
Lenarčiča v samozaložbi izdal delo Perkmandeljc, po katerem je 
leta 2003 Turistično društvo Trbovlje pripravilo projekt 
imenovan Po poti perkmandeljca, ki sicer ni nikoli zaživel, je pa 
služil kot osnova za izpeljavo podobnih projektov. Med drugim je 
sam Ovnik izdelal in izdal tarok karte (Trifail tarok), na katerih 
igra glavno vlogo Perkmandeljc – z njimi so Trbovlje postale 
edino mesto na svetu s svojimi tarok kartami. Bile so 
prvonagrajene na prvem izboru za najboljši turistični spominek 
Zasavja. Ob 200 letnici rudarjenja v Trbovljah je Ovnik za Rudnik 
Trbovlje - Hrastnik pripravil koledar. Leta 2014 je kot eden od 
članov sodeloval pri ustanovitvi Rudarskega muzejskega in 
etnološkega društva Perkmandeljc v Trbovljah. 

Z odstopom svojih likovnih del v humanitarne 
n a m e n e  s e  r e d n o  o d z i v a  n a  p o v a b i l a 
organizatorjev humanitarnih akcij, na katerih se prek 
dražb oz. prodaje umetniških del zbirajo finančna 
sredstva, namenjena za pomoč eksistenčno 
ogroženim družinam v Zasavju. S svojim delom in 
sodelovanjem z društvi, mladimi, vrtci in s šolami se 
je izkazal kot človek, ki ljubi Trbovlje ter s srcem in 
dušo ustvarja zanj.

Kot član ekipe Termoelektrarne Trbovlje je nastopal 
na igrah Elektrogospodarstva Slovenije. Dolga leta 
so bili prvaki Slovenije. Zastopali so Elektro Slovenije v 
nekdanji Jugoslaviji (dosegli drugo mesto) in 
pozneje v Avstriji (v mednarodni udeležbi so 
zmagovali dobro desetletje). Vmes se mu je uspelo 
dvakrat kvalificirati na državno prvenstvo Slovenije, 
igral je na številnih turnirjih in mednarodnih festivalih.
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Čistilna akcija združila mesto
  Devetega maja smo organizirali čistilno akcijo z naslovom 
Očistimo in uredimo Trbovlje, ki je združila Trboveljčanke in 
Trboveljčane. Hvala vsem, ki ste se akcije udeležili, in vsem, ki ste 
jo omogočili. To ste bili: Mladinski center Trbovlje, Zasavske 
lekarne Trbovlje, Telkom, d. o. o., Spekter, d. o. o., Vrtovi Taškar, 
Ahac inženiring, d. o. o., Rudis, d. d., Toni Žertek, Marko Rajevc, 
s. p., Cvetličarna Lenarčič, MC Heliks, d. o. o., EIMD, Darinka 
Zečiri, Cvetličarna Marjetica, AKA, Gorazd Bigman, s. p., 
Komunala Trbovlje, d. o. o., SAM, d. o. o., in CEROZ. Hvala tudi 
občanom, ki ste prostovoljno čistili v tednih pred akcijo.

andreja.bienelli-kalpic@trbovlje.si 

Odpoved dirke starodobnih 
motornih koles Katarina 2015
  Društvo MAGNET je iz objektivnih razlogov odpovedalo 
letošnjo dirko starodobnikov na Katarino. Že v prvi polovici 
aprila so začeli s pridobivanjem soglasij in dovoljenj ter nekatera 
od Občine Trbovlje tudi že prejeli. Zataknilo pa se jim je pri 
pridobitvi dovoljenja Gimnazije in ekonomske srednje šole 
Trbovlje za uporabo gimnazijskega igrišča. V času, ko je bila 
načrtovana prireditev, namreč potekajo pisni preizkusi splošne 
mature in je hrup za maturante precej moteč. Dogovorili so se, da 
se v prihodnjem letu o datumu izvedbe prireditve uskladijo, da ne 
bo prihajalo do nepotrebnih zapletov.

Človek posadi, čebela opraši
  »Človek posadi, čebela opraši,« je vseslovenska akcija, ki sta jo 
organizirala Čebelarska zveza Slovenije in podjetje Medex z 
namenom, da bi se na javnih površinah, kot so parki, zelenice in 
drevoredi, zasajale medovite rastline. Z njimi namreč 
zagotavljamo pašo čebelam in posledično njihov obstoj. V ta 
namen je ČZS razdelila 250 sadik avtohtone slovenske lipe, ki je 
izredno medovito drevo in hkrati simbol naše dežele. Akciji smo 
se pridružili tudi trboveljski čebelarji in smo ob svetovnem dnevu 
Zemlje, 22. aprila, posadili lipo. Saditev lipe smo zaupali mladi 
čebelarki Žani Dolanc Čučnik, ki skupaj s preostalimi mladimi 
čebelarji zavzeto sodeluje v čebelarskem krožku na Osnovni šoli 
Ivana Cankarja, pri delu pa ji je pomagal mentor in predsednik 
ČD Trbovlje Milan Veteršek. Čebelarji si prizadevamo, da bi 
dober namen akcije prepoznali vsi, ki jim ni vseeno za naravo in bi 
s saditvijo medovitih rastlin ter s svojim zgledom radi pripomogli 
k njeni ohranitvi. Še posebej nas veseli, da postaja čebelarstvo 
zanimivo tudi za mladi rod, zato bomo letos spet z veseljem 
odprli vrata društva in povabili Trboveljčane, da se nam 
pridružijo pri predstavitvi našega dela. Vabimo vas na dan 
odprtih vrat, ki bo v petek, 12. junija 2015, v prostorih Strelskega 
društva na Trgu revolucije 17.

Čebelarsko društvo Trbovlje

Nova pomlad življenja
  Tako smo članice Društva onkoloških bolnikov Slovenije, 
skupine za samopomoč v Trbovljah, poimenovale razstavo 
ročnih del. Na ogled je bila v Knjižnici Toneta Seliškarja v aprilu. 
Življenje je lepo, če ga znaš živeti. Še kako dobro se tega 
zavedamo bolniki z rakom, ki smo ozdravljeni. Svoja čustva 
izražamo vsak na svoj način in nekaj teh čustev smo članice 
izrazile z izdelavo ročnih del na naših delavnicah; od izdelovanja 
nakita iz fimo mase, izdelkov iz slanega testa, papirnate tehnike in 
poslikave na les, šivanja z zlato nitko, do slikanja in izdelave 
kipcev. Ob koncu razstave smo bile zelo vesele pohval, ki ste jih 
obiskovalci vpisali v našo knjigo. Hvala vsem, ki nas podpirate in 
razumete, kajti dajete nam energijo za nadaljnje delo in uspehe pri 
delovanju naše Skupine za samopomoč bolnikov z rakom 
Trbovlje, ki je lansko jesen obeležila 25 let.

Kdor išče cilj,
bo ostal prazen,

ko ga bo dosegel.
Kdor pa najde pot,

bo cilj vedno nosil v sebi.
(Pot: N. Zaplotnik)

Lidija Hutar
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Učimo se vse življenje – TVU in 
Parada učenja 2015
  Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša 
promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v 
Sloveniji. Projekt poteka pod okriljem ACS v sodelovanju s 
stotinami ustanov in skupin po Sloveniji. TVU 2015 je po 
trenutnih ocenah soustvarjalo nad 1.300 prirediteljev, ki so v maju 
izpeljali nad 10.000 dogodkov po vsej državi. V okviru Zasavske 
ljudske univerze (ZLU) so tudi v Zasavju v maju potekale 
brezplačne prireditve, povezane z učenjem in izobraževanjem 
vseh generacij. Bilo jih je prek sto trideset in so potekale v vseh 
treh zasavskih občinah. Častni pokrovitelj letošnje 20. obletnice 
TVU je bil predsednik RS Borut Pahor. K sodelovanju so 
pritegnili devetindvajset ustanov, zavodov in društev. Vsi, ki 
projekt soustvarjajo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot 
udeleženci, prispevajo k udejanjanju slogana Slovenija, učeča se 
dežela. Z dogodki ozaveščajo, da je znanje pomembno, da se vsi 
učimo vse življenje za boljše življenje. Odzivi občanov na TVU so 
zadnja leta izjemno dobri. Ljudje se zelo radi udeležujejo 
aktivnosti; prireditve so bile množično obiskane. 

Prvič v Trbovljah
  V soboto 23. 5. 2015  je v avli Delavskega doma Trbovlje 
potekala prireditev z naslovom: Parada učenja – dnevi učečih se 
skupnosti. To je novost, ki je letos potekala v izbranih sedmih 
slovenskih krajih, med njimi so bile tudi Trbovlje. Parada učenja je 
bil izobraževalni, kulturni in kulinarični dogodek. Na paradi je 
bilo triintrideset sodelujočih, nekateri so se predstavili v 
programu na odru, drugi na stojnicah in tretji s spremljevalnimi 
dogodki. Prvi del programa se je odvijal na glavnem odru med 9. 
in 12. uro in je bil glasbeno, kulturno in kulinarično obarvan. 
Začelo se je z nastopom pozavn iz Glasbene šole Trbovlje, sledili 
so nagovori organizatorja, podžupana občine Trbovlje Tadeja 
Špitalarja in seveda predstavnice ACS mag. Zvonke Pangerc 
Pahernik. V nadaljevanju so nastopali učenci 2. razreda OŠ 
Tončke Čeč, narodnozabavni ansambel GŠ Trbovlje, 
osnovnošolci iz OŠ Ivana Cankarja in OŠ Trbovlje. Na odru so se 
predstavili dijaki Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje s 
plesnim nastopom folkloristov in z navijaško skupino. Prekrasna 
plesna točka orientalske Al Saiph je bila prava paša za oči. 
Obiskovalci so uživali v petju skupine Klasek in gledališki igri 
skupine Funšterc Team. Za pesniške navdušence so bile 
poslastica recitacije skupine Društvo živih pesnikov iz Trbovelj, 
ljubitelji proze so uživali ob poslušanju kratkih zgodb, ki so jih 
prebirale članice Univerze za tretje življenjsko obdobje. 
Dvaindvajset zavodov oz. društev se je predstavilo na stojnicah, 
ob stojnicah pa so potekale spremljevalne dejavnosti. Obiskovalci 
so se lahko preizkusili v slikanju v akvarelni tehniki, dijaki Srednje 
šole Zagorje so pripravljali različne slastne napitke in pekli 
najboljši »funšterc«, dijaki, bodoči zdravstveni delavci, pa so 
brezplačno merili krvni tlak in krvni sladkor. Srednješolci iz STPŠ 
iz Trbovelj so z obiskovalci igrali miselne igre, dijaki GESŠ so 
prikazali naravoslovne eksperimente ter slepo desetprstno 
tipkanje, dijaki športnega oddelka pa so merili fizične 
sposobnosti. Prizorišče so krasile rože iz krep papirja, ki so jih 
izdelovali člani Šentknap iz Trbovelj. V spodnji avli je potekal 
coworking kotiček v izvedbi PUNKT-a, trboveljski DPM je 
pripravil ustvarjalne delavnice za otroke, predstavil se je tudi 
spletni zasavski portal ZON. V predavalnici DDT pa sta potekale 
delavnice Ovrednotite svoje znanje, Uporaba tabličnih 
računalnikov in pametnih telefonov ter  Iskanje zaposlitve s 
pomočjo družbenih omrežij. In tisto najslajše, kar je privabilo 
največ obiskovalcev: pristen zasavki funšterc in bela kava..

Polona Trebušak, ZLU

Poligon Motorist 2015
  Policijska postaja Trbovlje je s pomočjo dveh inštruktorjev 
varne vožnje iz PPP Ljubljana predstavila tudi opremo, ki jo 
uporabljajo pri svojem delu. ZŠAM Trbovlje je na prikaz povabil 
tudi reševalno službo Zdravstvenega doma Trbovlje z njihovo 
opremo in člane Gasilskega zavoda Trbovlje z vozilom za 
reševanje v raznih situacijah v prometnih nesrečah. Tokrat so 
reševali ponesrečenca iz prevrnjenega vozila. Te prireditve se je 
udeležilo več kot trideset motoristov, no, na poligonu varne 
vožnje je bila prisotna le dobra desetina junakov. Povezovalca 
programa, Bogdan Barovič in višji policijski inšpektor A. Vrabič, 
jih nista prepričala, da je poligon varnejši kot naše uboge ceste. 
Obiskovalce in motoriste je še najbolj zanimalo delo reševalne 
ekipe ZD Trbovlje v primeru reševanja ponesrečenega motorista, 
delovanje mobilnega vozila z radarjem in oprema gasilskega 
vozila s prikazom v akciji. Ob prireditvenem prostoru so bili 
obiskovalcem na voljo propagandni letaki Policije, ZŠAM in 
Zavarovalnice Triglav z darili. Na ogled so se postavila tudi 
starodobna vozila članov ZŠAM Sekcije Starodobnik, kar je tudi 
popestrilo celo prireditev. Za konec bi se v imenu ZŠAM Trbovlje 
zahvalil vsem članom, obiskovalcem in demonstratorjem ter 
podžupanu Občine Trbovlje Tadeju Špitalarju za spodbudne 
besede motoristom na začetku prireditve. Hvala in srečno vožnjo!

Štefan Gorza 

Združenje šoferjev in avtomehanikov Trbovlje je 11. 
aprila 2015 z izdatno pomočjo Policijske postaje 
Trbovlje in republiške motorizirane enote ter SPV 
Občine Trbovlje že osmič zaporedoma izvedlo 
preizkus varne vožnje z motorji ob začetku nove 
motoristične sezone.

Ulica 1. junija 15, 1420 Trbovlje
E-naslov: zasavski.muzej@siol.net
Telefoni: 030 203 101, 030 203 102, 030 203 103

Zbirke v Trbovljah si lahko ogledate:
ob ponedeljkih in petkih od 8 13. ure,.–
ob torkih, sredah in četrtkih od 8 18. ure,.–
ob sobotah od 9 12. ure..–

Za strokovno vodstvo je zaželena najava. Izven 
navedenega časa skupine vodimo le po 
predhodnem dogovoru. Vstopnine ni.
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Domfrca: Tri dni svobode in 
druženja za nove čase
  Domfrca postaja tradicionalna prireditev. 12 zasavskih 
organizacij in številni posamezniki že drugič soustvarjajo 
večdnevni povezovalno-družabni dogodek, poimenovan po 
starem zasavskem izrazu za lokomotivo, ki vleče Zasavje v nove 
čase. Organizirana z dobrovoljnim delom zavzetih, 
profesionalnih, srčnih in zelo zasavskih Domfrčanov je Domfrca 
polna solidarnosti, ustvarjalnosti in dobre volje. Njene celovite 
razsežnosti je prepoznala tudi žirija letošnjega Slovenskega 
oglaševalskega festivala in Domfrco nagradila z glavno nagrado 
za grafično podobo v kategoriji korporativnih oglasnih sredstev 
(izdelal jo je dizajn studio VBG). Ta nagrada je ponos in dokaz, da 
je Domfrca med drugim tudi odličen zgled sodelovanja nevladnih 
organizacij in podjetij. Z letošnjim letom Domfrca prehaja na 
naslednjo razvojno stopnjo. Če si je lansko leto tiho želela postati 
avtonomna cona, je leto 2015 tisto, ki bo v njeno zgodovino 
vknjižilo Ustanovno skupščino avtonomne cone Domfrca. 
Odslej bo Domfrca vse bolj samoorganizirano druženje, kjer 
lahko sodeluje, kdor želi – z udarniškim delom, s programsko 
vsebino ali podporo. Želimo si, da bi čim več obiskovalcev 
dogodek tudi soustvarjalo. Domfrca je za obiskovalce brezplačna 
in vedno bo, brez ograd in vstopnin. Domfrčani pripravljajo tudi 
preddogodek Domfrce, ki bo potekal 20. junija na parkirišču 
Delavskega doma Trbovlje. Tam boste lahko spoznali domfrsko 
ekipo, izvedeli več o samem dogajanju in programu festivala, 
lahko pa se boste vključili v soustvarjanje Domfrce s 
prostovoljnim delom ali podporo. Prvi vikend julija pa z 
Domfrco praznujemo skupnost, solidarnost, odprtost, 
sodelovanje, sonaravnost, združevanje, prijaznost in intuicijo. 
Vabljeni na Kipe! Prinesite šotore.

»Odprli smo« Planino 
  Konec aprila so se odprla vrata 
G o s t i l n e  P l a n i n a  z  n ov i m 
najemnikom. Na odprtju je goste 
zabavala Tanja Žagar in Planina je 
bila polna pohodnikov kot že dolgo 
ne. Gostilna Planina ima od 
ponedeljka do četrtka delovni čas 
od 9. do 21. ure, razen ob torkih, ko 
je zaprto, v petek in soboto jih 
lahko obiščete med 7. in 22. uro, ob 
nedeljah pa med 7. in 20. uro. 
Vabljeni! 

Letos je Domfrca na sporedu od petka do nedelje, 
od 3. do 5. julija, na Kipah v Zasavju. Tri dni svobode 
in druženja bo oživelo opuščene rudniške površine z 
različnimi aktivnostmi – od otroškega programa, 
raznovrstne glasbe, športa, izobraževanja, 
umetnosti in zabave, do kampiranja in počitka. 

HUMANITARNIH 50 KM 
  V sredo, 6. maja, je na Stadionu Rudar Trbovlje v skupni 
organizaciji Društva prijateljev mladine Trbovlje, televizije ETV 
kot medijskega pokrovitelja in Športno-humanitarnega društva 
Človek potekal humanitarni tek za zasavske družine. Igor Gošte 
si je želel ob svojem abrahamu preteči 50 km in ob spremstvu 
Mitje Duha mu je to tudi uspelo. Teku so se pridružili tudi mnogi 
tekači, prijatelji, člani zasavskih društev, podjetij, predstavniki 
zasavskih občin, otroci iz vrtcev in šol ter posamezniki  iz Zasavja 
in Slovenije. Zbran denar, ki so ga poleg zasavskih občin in 
podjetij, ki so nas podprli, darovali tudi udeleženci teka, bo 
namenjen zasavskim družinam – otrokom. Za vso podporo se 
zahvaljujemo: Občini Trbovlje, Občini Hrastnik, Občini Zagorje 
ob Savi, Lafarge Cement, d. o. o., EVJ Elektroprom, d. o. o., 
Spekter, Telkom, Jasni Gabrič, Katarini Hočevar, Miranu 
Kokoletu, Pizzeriji Dimnik, Zavodu za šport Trbovlje, 
Organizaciji prireditev Zupi, Anji Pustak Lajovic, Nogometnemu 
klubu Trbovlje, Darku Kuniču, Vrtcu Trbovlje, trboveljskim 
osnovnim in srednjim šolam ter številnim športnim društvom in 
posameznikom. Iskrene čestitke Igorju za dosežen cilj! 

V imenu organizatorjev, Lavra Izgoršek 

„Nihče ne ve, kaj zmore, dokler ne poskusi."
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Človeške vrednote so še med nami v 
naših in mojih Trbovljah
  Že nekaj časa si želim napisati nekaj misli, ki me spremljajo že 
dolgo in sem jih povedala ob 50. obletnici Društva prijateljev 
mladine Trbovlje (v nadaljevanju DPM Trbovlje). Občina 
Trbovlje je bila med redkimi slovenskimi občinami, ki je imela 
DPM od vseh začetkov leta 1953. Za delo prizadevne tajnice 
društva Jerice Vodeb smo pridobili skromna finančna sredstva, 
preostali člani pa smo delali brez plačila. Pobudniki za društvo 
smo bili v glavnem učitelji, ki pa smo s pomočjo navdušenih 
krajanov in zaposlenih v delovnih organizacijah pridobivali nove 
člane od Gabrskega pa vse do elektrarne. Otrokom smo želeli 
zagotoviti letovanje na morju. Naši zdravniki Kramberger, 
Ivančičeva in Vahtar so nas podpirali in vztrajali, da otroci iz 
zadimljenih Trbovelj dobijo možnost preživeti počitnice na 
morju. Obiskovali smo tovarne in na sestankih iskali »veze«, da so 
prispevali denar za otroške počitnice. Na sestankih občinske 
skupščine in SZDL smo prav tako iskali podporo in jo dobili. 
Zelo sem jim bila hvaležna. Pomoč in podporo so nam nudili tudi 
mediji. Vsi skupaj so  omogočili, da smo lahko ustvarili veliko za 
otroke: letovanja, srečanja, prireditve, zgradili smo igrišča. 
Namenska denarna sredstva je društvo črpalo iz otroškega 
varstva SIS. Več kot trideset let je minilo, odkar sem se poslovila 
od prostovoljnega dela kot predsednica DPM Trbovlje in članica 
republiške zveze, kjer sem spoznala plemenite in ustvarjalne 
člane. In kako vidim sedanjost? Dnevno poslušamo kritiko, 
negativna dejanja, ni denarja, mladoletni kriminal, droge, na šolah 
plačujemo varnostnike, odnosi med ljudmi velikokrat 
zastrašujoči, nasilje v družinah … Kam gremo? Tudi danes so 
tukaj biseri, topli ljudje, ki širijo svojo pozitivno energijo naokrog. 
Še zdaj, ko že dolgo nisem več aktivna v DPM Trbovlje, dobivam 
ročno izdelane razglednice z letovanja otrok in izletov, tudi 
čestitke ob rojstnem dnevu ter želje ob novem letu. Vse je 
izdelano lepo, z otroškimi rokami. Ne znam izraziti  čustev ob 
branju njihovih vrstic. Vem, da pobude prihajajo s strani zdajšnje 
sekretarke DPM Lavre Izgoršek, ki s takšnim vzgledom daje 
prave smernice otrokom za lepe odnose med ljudmi in za 
spoštovanje. In tako je prav. Tudi moji učenci se me večkrat 
spomnijo. Ena izmed mojih prvih učenk po l. 1945 mi je za visok 
jubilej napisala celo pesem „Moja prva slovenska učiteljica“, 
pripravila kulturni program s pevci in instrumentalisti. Zato, 
ravno zato sem ta prispevek napisala, da povem mojim 
soobčanom, revirčanom, da so človeške vrednote še med nami v 
naših in mojih Trbovljah. In skrb za otroke je merilo družbe.

Mija Filač, Kolonija 1. maja 15, Trbovlje

Neodvisen.si spet navdušil Trboveljčane

  Občina Trbovlje je od lanskega leta nosilka certifikata Mladim 
prijazna občina. Ker se zaveda odgovornosti do mladih in 
njihovih staršev, je v Trbovlje povabila priznano ekipo projekta 
Neodvisen.si. Preventivnega programa o pasteh raznih 
odvisnosti so bili deležni vsi učenci in učenke trboveljskih 
osnovnih šol. Zvečer pa je potekala osrednja prireditev z gostjo 
Vlasto Nussdorfer.

Preventivnega programa o pasteh raznih odvisnosti 
so bili deležni vsi učenci in učenke trboveljskih 
osnovnih šol.

Skriti kotički - Špicberg
  V prejšnji številki smo vam opisali priljubljeno pot v Retje, 
danes pa vam predstavljamo skriti zaklad Trbovelj, Ostri vrh oz. 
»Špicberg«. Začnete lahko tako, da na Ulici 1. junija, pri Zlatarni 
Mešiček, zavijete na pot, ki pelje do stopnic pod prostori 
Kinološkega društva Trbovlje (»Pri psih«), tam pa nadaljujete po 
lepi gozdni poti do potočka, kjer vas pričakajo markacije. Oznake, 
ki vas spremljajo do vrha, je naredil pokojni član Turističnega 
društva Trbovlje Brane Vrečar. Markacije vas bodo popeljale po 
dveh možnostih; ena je ostro zavita pot levo do »gamsa«, tu se 
boste kar namučili navkreber, a boste nagrajeni s čudovitim 
panoramskim razgledom na Trbovlje. Druga, bolj položna, pa je 
desna pot do krasnega travnika. Na vrhu se pešpot rahlo spusti in 
po levi strani pridete do grebena nad Bevškim. Pot vas vodi skozi 
gozd, mimo pričujočih ostankov nekdanje žičnice kamnoloma 
Vasle do postavljene mize in klopce na vrhu našega »Špicberga«. 
Tu se lahko spustite do Bevškega ali pa se vrnete po isti poti do 
vasi Vasle in nadaljujete proti Kleku ali pa se vrnete po cesti v 
dolino, pot pa končate pri Dežman oz. pri Knjižnici Toneta 
Seliškarja. 

Vesna Jesih

Če si želite narediti nekaj dobrega za telo in dušo, 
potem je sprehod proti »Špicbergu« popoln za vas, 
saj pot ni preveč obljudena.

Novičke Turističnega društva Trbovlje
  Turistično društvo Trbovlje je ob svetovnem dnevu voda, ki 
je bil 21. marca, organiziralo predavanje na temo 100. obletnice 
trboveljskega vodovoda. Predavala je Vlasta Medvešek Crnkovič. 
9. tradicionalni pohod z baklami na Čebine je potekal v petek, 17. 
aprila. Pohodniki so se s prižganimi baklami odpravili do 
Barličeve domačije, sledil je kulturni program s poudarkom na 
partizanskih pesmih. Pozdravni govor je imela predsednica TDT 
Marija Juraja, sledila sta še pozdravna govora predsednice 
Krajevne skupnosti Klek Mateje Bivic in podžupana Tadeja 
Špitalarja. Po kulturnem programu je sledilo druženje. Pohoda se 
je udeležilo veliko ljudi, čeprav je bilo vreme slabo, še posebno 
smo bili veseli družine Barlič. V počastitev dneva Zemlje smo v 
sodelovanju z Občino Trbovlje in Društvom čebelarjev Trbovlje 
posadili dve drevesi v mestnem parku. Letos smo posadili 
smreko, poleg pa smo zakopali stekleničko s sporočilom. Drevo 
so poleg predsednice Turističnega društva Trbovlje zasadili tudi 
preostali člani društva, županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in 
člani Društva čebelarjev Trbovlje. 

Turistično društvo Trbovlje
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konstruktivno – opozarjali na pomanjkljive ali neustrezne 
posege, na drugi strani izpostavili primere dobre prakse in jih 
znali primerno pohvaliti. Iniciativa bo svoje poslanstvo 
izpolnjevala z javnim in glasnim opozarjanjem na aktualne 
prostorske težave v občini; z organizacijo debat, kjer bomo dali 
glas tudi občanom, strokovno komentirali prostorske možnosti, 
jih podkrepili s primeri dobre prakse; z odzivanjem na dogajanje v 
prostoru, aktualne projekte, na sprejemanje odločitev, ki 
pozitivno ali negativno vplivajo na naš prostor ... S tem bomo 
dvigovali stopnjo arhitekturne in prostorske ozaveščenosti v 
občini. Trudili se bomo vključevati v procese in odločitve, ki 
zadevajo urejanje prostora, kjer lahko s svojim znanjem 
pripomoremo k boljšim odločitvam in končnim rezultatom. 
Izpolnjevanje našega poslanstva ni mogoče brez sodelovanja s 
preostalimi vpletenimi v procesu oblikovanja boljšega prostora 
okrog nas. Občina nas je v naših idejah podprla in v nas 
prepoznala sogovornika. Na nas se lahko z vprašanji in s 
pobudami  vedno  obr ne te  p rek  e l ek t ronske  poš te 
arhitekti.trbovlje@gmail.com. Veselimo se sodelovanja z Vami.

Davor Podbregar 

Iniciativa trboveljskih arhitektov
  V Trbovljah se je v letu 2015 oblikovala Iniciativa trboveljskih 
arhitektov, ki predstavlja neformalno prostovoljno združenje 
arhitektov, krajinskih arhitektov in študentov arhitekture, ki živijo 
in delujejo v našem mestu. Moč iniciative je v njeni raznolikosti – 
starejša generacija prinaša izkušnje, mlajša generacija 
neobremenjen pogled, študentje sveže ideje. Namen iniciative je 
na podlagi strokovnega znanja opozarjati na prostorsko 
problematiko, predlagati konstruktivne rešitve in delovati v 
dobro prostora ter njegovih uporabnikov. Iniciativa deluje na 
podlagi strokovnosti in etičnega kodeksa stroke. Naš cilj je 
doseganje višje kakovosti javnega prostora v občini. Iniciativa ni 
orodje v rokah posameznikov, ki bodo prek nje poskušali 
uveljavljati osebne ambicije. Svoje delovanje vidimo na mestu 
veznega člena med občino/investitorji in širšo javnostjo – pri 
svojem delovanju se ravnamo po načelih stroke, vendar znamo 
istočasno prisluhniti željam in potrebam občanov na eni strani ter 
občine/investitorjev na drugi. Naša želja je postati konstruktiven 
vmesni člen, ki bi ga kot svojega zaveznika prepoznali obe strani. 
Na dogajanje v prostoru se bomo v vseh pogledih odzivali 

Sto let trboveljskega vodovoda
  Pred sto leti so bile Trbovlje rudarske in rastoče, število 
prebivalcev je naraščalo, potreba po pitni vodi se je povečevala. 
Med letoma 1882–1914 so bili izbruhi tifusa pogosti zaradi 
oporečne pitne vode in slabih higienskih razmer v rudarskih 
stanovanjih, zato je bilo potrebno vodooskrbo izboljšati. Tako so 
že leta 1915 nastali načrti za javni občinski vodovod, a zaradi prve 
svetovne vojne izvedba ni bila mogoča. Leta 1953 je bilo 
ustanovljeno javno komunalno podjetje, ki mu je bilo zaupano 
upravljanje javnega trboveljskega vodovoda. Danes, po 62 letih, 
ga še vedno upravljamo. Nekoč je vode pogosto primanjkovalo, 
saj jo je veliko porabila industrija, poleg tega je naraščalo število 
prebivalcev. V vodooskrbo so se vključevali novi viri, 
najizdatnejše so bile vrtine ob Savi. Polagale so se cevi, gradili 
vodozbirni objekti, nove ulice, novi zaselki so se priključevali na 
javni vodovod. Objekti na vodovodu so se opremljali z daljinskim 
nadzorom, voda je bila dezinficirana in zdravstveno ustrezna. Ko 
je bilo mesto dodobra opremljeno z vodovodom in vode končno 
ni več primanjkovalo, se je zgodil preobrat. Industrija je začela 
usihati, ljudje so se odseljevali, poraba vode se je zelo zmanjšala. 
Letos bomo v okviru občinskega praznika obeležili 100 let 
trboveljskega občinskega vodovoda. Poleg knjige o 100-letni 
zgodovini vodovoda, ki jo pripravlja Zasavski muzej Trbovlje, 
bomo občanom predstavili tudi novo vodarno Ačkun, ki bo 
začela obratovati v kratkem. Nadomestila bo črpališče v 
Zveznem rovu in omogočala učinkovitejšo distribucijo vode. 
Tekom let je nastal precej kompleksen vodovodni sistem, 
sestavljen iz gravitacijskih virov na severu občine in iz vira 
Mitovšek ter vrtin ob Savi, od koder je potrebno vodo v mesto 
večkratno prečrpavati. Ker je napeljava marsikje stara in 
dotrajana, so pogostejše tudi okvare, ki jih redno odpravljamo, ob 
tem pa je žal za nekaj ur motena oskrba z vodo na območju, kjer 
se izvaja popravilo. Vodovodni sistem vzdržujemo po načelih 
higienskih smernic in spremljamo skladnost pitne vode z 
zakonodajo. Kljub industrijski preteklosti Trbovelj naša pitna 
voda ne vsebuje težkih kovin, zaradi neintenzivnega kmetijstva v 
njej ni pesticidov. Zajeto vodo dezinficiramo s klorom, s čimer 
uničimo morebitne bakterije oz. zmanjšamo možnost njihovega 
poznejšega pojava. Kot rezultat našega vzdrževanja in nadzora 
vodovodnega sistema je zdravstveno ustrezna pitna voda, kar 
vsako leto potrdijo rezultati analiz pitne vode. Ob 100-letnici 
trboveljskega vodovoda nazdravimo s kozarcem neoporečne 
vodovodne vode!

Komunala Trbovlje, d. o. o.

28. maja je v Zasavskem muzeju Trbovlje potekala 
predstavitev knjige in priložnostne razstave Stoletje 
trboveljskega vodovoda avtorice Irene Ivančič 
Lebar. Danes, ko nam voda priteče iz pipe v 
kopalnici in z njo splaknemo stranišče, si težko 
predstavljamo, da je bila še nedolgo tega v naših 
Trbovljah oskrba z neoporečno pitno vodo velik 
problem. Epidemije tifusa, ki so se več desetletij 
vrstile druga za drugo, ravno zaradi onesnažene 
vode, so občinsko (in rudniško) oblast prisilile v iskanje 
čistih vodnih virov. V knjigi in na razstavi bo 
predstavljen razvoj izgradnje vodovoda od leta 
1913, ko je bil narejen prvi načrt, čeprav ne v 
današnjem pomenu te besede, ampak do skupnih 
nalivalnic, v rudniških kolonijah so se imenovale 
»štirne«; do širitve vodovoda, iskanja novih vodnih 
virov zaradi večanja števila prebivalcev in širitve 
industrije; do danes, ko se je zaradi zmanjšanja 
števila prebivalcev v občini, zaprtja večine 
industrijskih obratov, velikih porabnikov vode, 
zmanjšala poraba pitne vode. Danes ni količina 
vode več problem, ampak predimenzioniranost 
sistema, ki ga je potrebno vzdrževati v dobri 
kondiciji.

Irena Ivančič Lebar
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Društvo diabetikov Trbovlje 
se predstavi

  Društvo diabetikov Trbovlje združuje sladkorne bolnike in 
druge, ki želijo sodelovati v našem programu. Drugi četrtek v 
mesecu je dan, namenjen plavanju. Organiziramo ga kot 
rekreativno dejavnost v bazenu Thermane Laško, odločili pa smo 
se, da bomo spoznavali tudi nove lokacije. Tako načrtujemo 
plavanje v Topolšici in Rimskih Termah. Vsak torek in sredo nas 
lahko od 10. do 12. ure obiščete v našem društvu v Trbovljah na 
Trgu revolucije 8 (rudniški gasilski dom). Takrat merimo sladkor 
v krvi, tlak in holesterol diabetikom in tudi drugim, ki to želijo. 
Redno merjenje sladkorja je za diabetike le eden od pomembnih 
faktorjev vodenja bolezni. V tem času dobite tudi informacije o 
naših dejavnostih (uradne ure). Organiziramo zdravstvena 
predavanja za samostojno vodenje bolezni. Tako smo letos že 
poslušali predavanje o prehrani kot temelju zdravljenja sladkorne 
bolezni. Vsako leto vabimo na okrevanje na morje in v naša 
zdravilišča – letos gremo septembra v Supetar na Braču in v 
Dolenjske Toplice. Povezujemo se z drugimi društvi diabetikov 
na njihovih prireditvah, sami pa organiziramo izlete, na katerih je 
poleg druženja poudarek na spoznavanju novih krajev in 
rekreaciji. Ob pojavu sladkorne bolezni bolnik dobi napotke, 
kako naj živi. Od njegovega načina življenja je odvisno, kako 
visok bo njegov sladkor in kako se bo bolezen razvijala. Dobi 
torej napotke o samovodenju bolezni. Bolezen pred človeka 
postavi nove naloge, zato lahko občuti strah, negotovost ali 
nemoč. Takrat je pomembno, da nekje najde oporo. Društvo 
diabetikov je namenjeno prav temu. Skupaj nam je laže. 
Pridružite se nam, veseli bomo vašega obiska in udeležbe na naših 
dejavnostih. 

Cvetka Kozmus 

Tretji četrtek v mesecu je določen za pohod v bližnjo 
ali daljno okolico. V aprilu smo uspešno izpeljali 
pohod na Kum. Uživali smo med hojo v sončnem 
dnevu, ob odličnem kosilu v planinskem domu in v 
sproščeni družbi.

PROGRAM AKCIJE
Petek, 12. 6. 2015
Lokacija: med DDT in MCT – Trbovlje
20.00–0.00 Ogrevanje in zbiranje sredstev na 
prireditvi Anduht
Sobota, 13. 6. 2015 
Lokacija: pred Sparom – Trbovlje
9.00–11.00 Prosto skejtanje in zbiranje sredstev
Lokacija: igrišče Partizan – Trbovlje
14.00 Skupinski start in simbolični metri s skejtom, z 
rolerji, s kotalkami, s skiroji, kolesi in peš
14.00–19.00 Skejtarski šou, muzika, druženje
14.00–19.00 Stojnica za zbiranje sredstev z izdelki 
Sk8aj s srcem (majice, nalepke, unikatni oblikovalski 
skejtarski izdelki)
16.00–18.00 Skejtarsko tekmovanje (3 objekti za 
donacijsko startnino 3 evre)
16.00–18.00 Akcija Hrana, ne orožje! (topel obrok za 
vsakogar)
16.00–18.00 Grafitarska intervencija
Lokacija: med DDT in MCT – Trbovlje
20.00–0.00 Zbiranje sredstev in srečanje z ekipo na 
prireditvi Nohšiht
Sredstva za podporo družini nakažete na:
Društvo prijateljev mladine Trbovlje
Trg svobode 11, 1420 Trbovlje
TRR: 02 330-0090653290
Namen: Donacija-Sk8aj s srcem
Sklic: 00 2015-1010
Vsa sredstva, zbrana z donacijami in s prodajo 
izdelkov Sk8aj s srcem, gredo izključno v dobrodelne 
namene.

Sk8aj s srcem – tretjič
  Odmevni začetki akcije segajo v leto 2013, ko je priznani 
trboveljski skejtar Tomaž Praunseis prerolkal diagonalo Slovenije 
v sedmih dneh. Lanskoletno nadaljevanje pa je skupino Sk8aj s 
srcem v podporo zbiranju sredstev popeljalo skozi celotno 
Zasavje in tako omogočilo letovanje sedmim zasavskim otrokom. 
Letos pomagamo zasavski družini z dvema šoloobveznima 
otrokoma, oba starša sta brezposelna. Družina trpi v 
pomanjkanju osnovnih življenjskih potrebščin in se bojuje z 
boleznijo. Zbrana sredstva bo družina porabila za hrano, šolske 
pripomočke in potrebna zdravila.   Hvala!   Vsak prispevek šteje.

Karavana tradicionalne športno-dobrodelne akcije 
Sk8aj s srcem, ki letos poteka že tretje leto zapored, 
se letos seli v Trbovlje. Vsakič ima drugačno obliko, 
namen pa je vedno isti – pomagati otrokom iz 
socialno ogroženih družin.
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Trboveljska mladina obnavlja porušeni 
Društveni dom (današnji Dom Svobode)
  Aprila 1945 so zavezniška letala porušila Društveni dom, ker 
so se v njem še vedno zadrževale nemške enote. Nedeljsko jutro v 
poletju 1945. Po cestah črnega revirja korakajo skupine mladih z 
lopatami in s krampi, na čelu kolone pa zastavonoša. Njihovi 
ubrani glasovi partizanskih pesmi zbujajo pozornost 
mimoidočih. Kam neki gre ta množica mladih? Pred porušenim 
bivšim Društvenim domom se mladina ustavi. Zdaj pa na delo za 
Tita, za domovino. Zavihteli so s krampi in dvignili lopate. Mišice 
so se napele. Ena skupina vozi opeko s samokolnico, druga nalaga 
zemljo na kamion, mladina 10. kvarta odnaša opeko s pogorišča. 
Celo naši najmlajši – pionirji – stojijo v vrsti in si podajajo opeko 
iz rok v roke. Aktiv Dobrna si je izbral bunker. Juro udarja s 
krampom, da se kar iskri. »No, tovarišica predsednica, danes je pa 
veselo!«  Se mi nasmejano približa sekretar ZMS Ivo, srečen in 
ponosen, da se je zbralo več kot 400 mladincev na udarniškem 
delu. Da, prvi v borbi, prvi pri obnovi. Opoldne si obrišemo 
potna lica in ko vidimo naše opravljeno delo, od veselja 
zavriskamo. Dom v celoti očiščen, opeka zložena, zemlja 
odpeljana. Le Juro se z mladinci še zaletava v bunker. Ne, končajo 
prej, da ni sledu o švabskem bunkerju. Po končanem delu se 
zberemo po kvartih. Zastavonoša naprej in po naši dolini se spet 
razlega pesem: »Kovači smo in naša sila ...«.  Drugo nedeljo pa 
nasvidenje. Tako delamo mladi proletarci, čeprav so v naši dolini 
ljudje, ki jim ni všeč, da mladina ob nedeljah obnavlja in popravlja 
žalostno zapuščino okupatorja, a naše geslo je Vse za obnovo, vse 
za Tita. Ne gremo ne levo, ne desno, imamo začrtano pot. V času 
okupacije smo stavili svoja življenja, danes mlade moči za naše 
Trbovlje. Ta prispevek sem v letu 1945 nalepila na oglasno desko 
v Strojni tovarni Trbovlje in nekdo je pripisal: »Demagog«.

Mija Filač, Kolonija 1. maja 15, Trbovlje

Kresovanje
  Zadnjega aprila je bilo na Kipah tradicionalno kresovanje, na 
katerem so nas zabavali Delavska godba Trbovlje, Saša Lendero 
in Eks'tra band. 

Obeležitev dneva boja proti okupatorju 
in 70-letnice osvoboditve Trbovelj
  V aprilu je v sejni dvorani Občine Trbovlje prvič potekal 
sprejem borcev pri županji. Sprejem sta popestrili Katja Mikula in 
Maja Kotar z glasbeno točko. Županja Jasna Gabrič je tudi na 
veteranskem pohodu na Kum v čast praznika nagovorila 
prisotne. Proslave na Kumu so se udeležila številna veteranska 
društva, Zveza borcev za vrednote NOB, godbeniki iz Hrastnika, 
vsi trije zasavski župani, častni gost pa je bil generalmajor dr. 
Andrej Osterman. V mestnem parku smo 8. maja skupaj z Zvezo 
borcev za vrednote NOB pripravili posebno slovesnost – festival 
partizanske pesmi – ob 70-letnici osvoboditve Trbovelj in 
prazniku KS Franca Fakina. 

Dan upora proti okupatorju smo letos obeležili tako, 
kot so predlagali v Zvezi borcev za vrednote NOB 
Trbovlje.

Novosti iz svetovalne pisarne mreže 
ENSVET Trbovlje
  ENSVET, pisarna Trbovlje, ima okrepitve. V drugi polovici 
leta 2014 in na začetku 2015 je bila izšolana nova generacija 
energetskih svetovalcev, ki bodo vključeni v obstoječo mrežo več 
kot tridesetih pisarn, ki so razporejene po vsej Sloveniji. 
ENSVET je projekt energetskega svetovanja za občane in deluje 
pod pokroviteljstvom Eko sklada, ki nudi nepovratna sredstva in 
ugodne eko kredite za okoljske naložbe občanov, za podjetja pa 
ugodne kredite. Zakaj obiskati pisarno ENSVET? Verjetno nas 
ima veliko izkušnjo s težkimi odločitvami, ko gremo v neko 
naložbo. Ne vemo, npr. kaj vgraditi v hišo, s kakšnim ogrevalnim 
sistemom jo opremiti, kako debelo in kakšno toplotno izolacijo 
izbrati ipd., če hišo ali stanovanje prenavljamo ali celo na novo 
gradimo. Mogoče imamo problem z vlago ali s plesnijo, pa ne 
vemo, kako bi se tega rešili. Navadno povprašamo pri trgovcih, 
mojstrih, pri sosedih, pa smo potem še bolj zmedeni, ker vsak 
hvali svoje. V pisarnah ENSVET svetujemo posebej izšolani 
energetski svetovalci, neodvisni od raznih komercialnih 
ponudnikov. Svoje znanje nenehno nadgrajujemo in nosilec 
projekta nas s periodičnimi izpiti tudi redno preverja. Opozorimo 
vas na napake, ki jih ljudje v praksi pogosto delajo in se jim vi 
lahko izognete. In še eno prednost imamo: naši nasveti so 
brezplačni. Občanom svetujemo in nudimo pomoč tudi v zvezi s 
pridobivanjem nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov Eko 
sklada. Za nekoga, ki se na tak razpis prijavlja prvič, je vse zelo 
zapleteno in se ne znajde. Skladno z zahtevo novega 
Energetskega zakona imamo vsi svetovalci ENSVET opravljen 
izpit oz. pridobljeno licenco za izdelovalca energetskih izkaznic. 
Če potrebujete energetsko izkaznico, se lahko obrnete tudi na 
nas. Izdelava izkaznice je plačljiva, vse drugo je brezplačno. 
Pisarna se nahaja na Gimnazijski cesti 22 a v Trbovljah. V pisarni 
bova svetovala večinoma dva svetovalca: Carmen Hladnik 
Prosenc (tel.: 040 868 211, carmen.hladnik.prosenc@gmail.com) 
kot vodja pisarne ENSVET in Ervin Renko (tel.: 051 365 380 
renko.ervin@gmail.com). Pisarna je odprta ob torkih od 17. do 
18. ure po predhodnem naročilu. 

carmen.hladnik.prosenc@gmail.com
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Konferenca DEWESOFT v 
Trbovlje pripeljala svet

  Podjetje DEWESoft je v aprilu že drugič organiziralo 
Mednarodno merilno konferenco z 220 udeleženci iz različnih 
držav sveta. Med njimi so bili njihovi partnerji in drugi prodajniki 
DEWESoftovih rešitev, poleg teh pa so k sodelovanju povabili 
tudi stranke, in sicer vodje številnih razvojnih oddelkov iz 
svetovno znanih podjetij, ki delujejo na različnih področjih. Iz 
avtomobilske industrije so se tako konference udeležili vodilni iz 
znamk Volvo, Scania, Renault, Honda, Škoda in v Bombardier. 
Prisotni so bili tudi uporabniki DEWESoftovih rešitev s 
področja vesoljske, gradbene in elektroindustrije (NASA, 
Clemessy Francija, Unilever). Odprtje Merilne konference je bilo 
v Delavskem domu Trbovlje. Ekipa DEWESofta je v programu, 
ki je trajal dve uri, predstavila svoje rešitve, področja uporabe in 
številne primere dobre prakse. Dogodek je bil namenjen 
partnerjem in strankam z vsega sveta, sorodnikom zaposlenih ter 
ljubiteljem merilne tehnike.

Helena Orožen

Župani opozarjajo na 
neizvajanje ukrepov za 
problemsko območje občin 
Trbovlje, Hrastnik, Radeče
  Vlada RS je leta 2013 sprejela Sklep o dodatnih začasnih 
ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko 
brezposelnostjo, kamor spada tudi Občina Trbovlje. V obdobju 
do 2018 naj bi država za razvojno podporo namenila približno 30 
milijonov evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepov je zmanjšati 
zaostanek v razvoju, ustvariti nova delovna mesta in spodbuditi 
zaposlovanje, vzpostaviti pogoje za dolgoročno gospodarsko 
rast, zagnati nova inovativna podjetja, spodbuditi vlaganja in 
izboljšati prometno in gospodarsko infrastrukturo. Sklep 
vk l juču je  sedem ukrepov,  med n j imi  spodbu jan je 
konkurenčnosti, povračilo plačanih prispevkov delodajalca, 
davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje, spodbude za 
trajnostni razvoj podeželja, prenos premoženja z države na 
lokalne skupnosti itn. Ukrepi so sestavljeni iz različnih 
instrumentov. Nekateri ukrepi se izvajajo, več jih je v fazi 
priprave. V letu 2014 je bil objavljen razpis za investicije in razvoj 
v podjetjih v višini 1,5 mio evrov (porabljenih je bilo 42 %), v letu 
2015 je predviden razpis v višini 1,3 mio evrov. Vse tri občine in 
tudi obe razvojni agenciji kot skrbnika (RCR Zasavje, RRA 
Posavje) poudarjajo, da se ukrepi in posamezni instrumenti 
izvajajo bistveno prepočasi, zato je bilo opravljenih več sestankov 
predstavnikov občin in obeh razvojnih agencij v zadnjih mesecih. 
V maju je bila, po skupnem sestanku županov vseh treh občin in 
zasavskih ter posavskih poslancev, poslana pisna zahteva za 
pospešitev izvajanja instrumentov programa, prenos 
neporabljenih sredstev ter za novelacijo nekaterih ukrepov.

Spodbude in nepovratna sredstva 
za podjetja in posameznike
  Poleg že omenjenega javnega razpisa Občine Trbovlje za 
dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in 
gospodarstva v višini 150.000 evrov so za podjetja in 
posameznike, ki razmišljajo o podjetniški poti, trenutno na voljo 
raznovrstne spodbude in nepovratna sredstva.

tadej.spitalar@trbovlje.si 
andraz.beravs@komunala-trbovlje.si

Finančne spodbude Zavoda RS za zaposlovanje 
a) Usposabljanje na delovnem mestu
Največ tri mesece lahko podjetje usposablja brezposelne 
udeležence in pri tem prejme 492,00 evrov povrnjenih 
stroškov, udeleženec pa dodatek za aktivnosti in prevoz. 
Oddaja ponudbe s strani podjetij je možna do porabe 
sredstev oz. najdlje do 1. julija 2015.
b) Delovni preizkus za mlade
Usposabljanje traja en mesec, podjetje prejme povračilo 
stroškov za preizkus. Javno povabilo je odprto do porabe 
sredstev oz. najdlje do 10. septembra 2015.
c) Iz faksa takoj praksa
Spodbuda 6.000 evrov za prvo zaposlitev visoko izobraženih 
mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem za konkretno delo. 
Javno povabilo je odprto do 30. junija 2015.

Začasni ukrepi razvojne podpore Vlade RS v Občini Trbovlje
V obdobju od 2013 do 2018 bo država za razvojno podporo v 
občinah Trbovlje, Hrastnik in Radeče namenila okvirno 30 
milijonov evrov nepovratnih sredstev. Med ukrepi so:
ú  (sklenjena zaposlitev za štiri podjetno v svet podjetništva

mesece ob sočasnem programu podjetniškega 
izobraževanja),

ú razpisi za spodbude za investicije in razvoj v mala in srednja 
podjetja,

ú  do 5.000 evrov za zaposlitev subvencije delodajalcem
brezposelne osebe,

ú ,davčne olajšave za zaposlovanje
ú ,davčne olajšave za investiranje
ú povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno 

varnost.

Razpise objavlja tudi Slovenski podjetniški sklad in Eko sklad. 
Podjetja lahko EU sredstva pridobijo tudi v okviru programov 
Cosme 2020 in Horizon 2020.

Razpisi Eko sklada
Eko sklad je v Uradnem listu RS št. 28/15 objavil javna poziva 
29SUB-OB15 in 30SUB-OB15 za nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov 
energije ter večje energijske učinkovitosti v stanovanjskih in 
večstanovanjskih stavbah. Z namenom doseganja večjih 
prihrankov energije so pri nekaterih ukrepih, ki so predmet 
nepovratnih finančnih spodbud, nekoliko ostrejša merila za 
pridobitev nepovratnih sredstev v primerjavi z lanskim letom. 
Ker program porabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe v vladi še ni sprejet, bo javni poziv z višjimi 
nepovratnimi finančnimi spodbudami za naložbe občanov 
na degradiranih območjih, kamor spadajo Trbovlje, objavljen 
predvidoma junija. Če bi investitorji iz Trbovelj radi začeli z deli 
takoj, lahko kandidirajo na že objavljenih javnih pozivih, vendar 
ne bodo upravičeni do višjih subvencij. Poznejše kandidiranje 
na javnem pozivu za dodeljevanje višjih nepovratnih finančnih 
spodbud pa ne bo mogoče, če bodo dela že v teku. Dodatna 
ugodnost, ki jo Eko sklad ponuja občanom tudi v letošnjem 
letu, je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni 
pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe, ki lahko združujejo 
enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. 
Razpisna dokumentacija in vloga za prijavo je občanom na 
voljo na http://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave. 
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Dijaki GESŠ odlični 
na tekmovanju za 
Podjetje leta 2015
  Dijaki 4. letnika programa 
ekonomski tehnik Gimnazije in 
e ko n o m s ke  s r e d n j e  š o l e 
Trbovlje so bili na tekmovanju 
za dijaško Podjetje leta 2015 
odl ični .  Nj ihovo podjet je 
K O Š Č E K  N E B E S ,  J A 
Slovenija, ki nas je navduševalo s 
popsi, je na državnem tekmova-
n j u  Ju n i o r  A ch i e ve m e n t 
Sloveni ja  na Gospodarski 
zbornici Slovenije prejelo kar tri 
priznanja: 1. mesto za najbolj 
p r o d a j a n  i z d e l e k  ( z l a t o 
priznanje), 2. mesto za najboljšo 
stojnico (srebrno priznanje), 2. 
mesto za najboljše poročilo 
(srebrno priznanje). Prejeli pa so 
tudi posebno nagrado – vabilo 
na predstavitev in prodajo 
izdelkov v City Hotel Ljubljana. 

Zvezdana Lamovšek

Junija začne delovati 
portal s poslovnimi 
površinami
Občina Trbovlje pripravlja spletno 
stran/portal poslovnih površin 
www.poslovnepovrsine.si. Stran bo 
omogočala st rn jen pregled 
zemljišč, objektov in prostorov za 
namen poslovne rabe v občini 
(prodaja, najem, souporaba). 
Objava bo brezplačna, urejanje 
omogočeno prek uporabniškega 
vmesnika. V primeru, da bi želeli 
objavo vaše poslovne površine že 
ob prvem dnevu delovanja 
spletne strani, nam podatke 
(površina, lokacija, dostopnost, 
opremljenost,  namembnost, 
energetski razred in naslov) lahko 
sporočite na elektronski naslov 
tajnistvo@trbovlje.si.

Občina razpisala za 150.000 evrov 
spodbud za podjetja 
  Občina Trbovlje je 22. aprila 2015 objavila Javni razpis za 
dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in 
gospodarstva v občini Trbovlje. Za ta namen smo v proračunu za 
leto 2015 rezervirali 150.000 evrov sredstev, ki jih bomo namenili 
sofinanciranju: 
ú spodbujanja začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj,  

ú spodbujanja  odpiranja  novih de lovnih mest  ter 
samozaposlovanju,  

ú delovanja mladih podjetij in
ú izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce. 

Javni razpis in celotna razpisna dokumentacija sta na voljo na 
spletnih straneh Občine Trbovlje, pod rubriko "za občane", 
"javni razpisi". Vloge na javni razpis pričakujemo do vključno 2. 
6. 2015 do 10. ure.

kristjan.dolinšek@trbovlje.si 
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Medgeneracijsko sodelovanje
  Literarni prijatelji pri Društvu upokojencev Trbovlje imamo 
kar veliko skupnih točk. Poleg tega, da uživamo v mesečnih 
srečanjih z našimi zvestimi obiskovalci, jim predstavljamo 
uveljavljene in manj znane ustvarjalce ter po potrebi tudi 
zapojemo, nas povezuje tudi to, da smo v otroških letih skoraj vsi 
obiskovali »Vodensko šolo«. Danes je to šola Alojza Hohkrauta, a 
njena prijetna domačnost, ki daje zavetje vedoželjnim in 
ustvarjalnim učencem ter predstavlja izziv predanim učiteljicam, 
je še vedno takšna, kot je zapisana v naših spominih. Zato ni 
čudno, da smo se tudi letos odpravili na obisk – na 
medgeneracijsko srečanje, kot se danes temu reče. Čeprav sem 
bila na tej šoli učenka, učiteljica, vodja in nazadnje sem s te šole 
odšla v pokoj, sem imela kar nekaj treme. Spraševala sem se, kaj 
pravzaprav učenci pričakujejo in kako bomo našli pot v njihova 
srca. Vida, ki je povezovala program, jih je motivirala s prikupno 
pravljico o sovici, ki ni mogla razumeti, kakšna hiša stoji na 
Vodah, da je podnevi en sam živžav, ponoči pa vse ugasne in 
utihne. Tako smo skozi pripoved skupaj prišli do spoznanja, da to 
ne more biti drugega kot šola – naša šola. Vsak izmed nas se je 
predstavil, razkril drobec iz svojega življenja. Ni manjkalo 
spominov in ugotovitve, da so bili pred šestdeset in več leti res 
drugačni časi, a otroci so v vsakem obdobju enaki – radovedni in 
vedoželjni. Z zanimanjem so nas poslušali, potem pa so nas 
presenetili s svojimi literarnimi dosežki – pesmimi, ki so jih 
napisali ob kulturnem prazniku. Ob koncu je bila ena misel 
vendarle skupna vsem – doživeli smo nekaj lepega, nepozabnega. 
In obljubo, da se še kdaj vidimo, bomo vsekakor držali, saj smo 
prepričani, da je povabilo prišlo iz srca. Z učenci in učiteljicami 
šole Alojza Hohkrauta smo se družili Literarni prijatelji Andrej, 
Jože, Tine, Mili, Vida, Katarina in Cvetka. 

Marina Benetek

RAZPIS ZA VPIS V GLASBENO ŠOLO TRBOVLJE
za ŠOLSKO LETO 2015/2016

Razpisujemo prosta mesta, do zapolnitve, v naslednje 
programe:
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (starost 5 let – do zapolnitve 
mest v skupini), GLASBENA PRIPRAVNICA (starost 6 let – do 
zapolnitve mest v skupini), PLESNE PRIPRAVNICE 1, 2 in 3 (starost 
6, 7 in 8 let – do zapolnitve mest v skupinah), SODOBNI PLES (9 
do 11 let).
Instrumenti: KLAVIR, HARMONIKA, VIOLINA, KLJUNASTA FLAVTA, 
VIOLONČELO (starost 7 do 9 let), KTARA (8 do 10 let), TROBENTA, 
POZAVNA, ROG, DIATONIČNA HARMONIKA (9 do 11 let), FLAVTA, 
KLARINET, SAKSOFON, BARITON (10 do 12 let), VIOLA (11 do 13 
let), TUBA (11 do 18 let)
in PETJE (17 do 24 let).

Število razpisnih mest je omejeno, glede na to, koliko že 
vpisanih učencev instrumenta ali petja bo nadaljevalo šolanje 
v prihodnjem šolskem letu.

Vabljeni v soboto, 30. maja 2015, od 9.00 do 12.00 
na DAN ODPRTIH VRAT ter KONCERT UČITELJEV IN 
NJIHOVIH UČENCEV ob 11.00 ter sprejemne 
preizkuse v tem terminu.

Sprejemni preizkusi bodo mogoči še od ponedeljka, 1. 6. 
2015, do srede, 3. 6. 2015, od 14.00 do 18.00. 
O vpisu sprejetih učencev vas bomo obvestili pisno.

Za sodobni ples bo mogoče opravljati sprejemne preizkuse in 
se vpisati v torek, 2. 6., od 14.00 do 19.00, in četrtek, 4. 6. 2014, 
od 14.00 do 16.30.

Za petje bo mogoče opravljati sprejemne preizkuse 
v ponedeljek, 1. 6., od 15.00 do 18.30, in četrtek, 5. 6., od 
14.00 do 16.30.

Kandidati morajo odpeti eno slovensko ljudsko pesem.

KERŠIČEVA CESTA 50 a, 1420 TRBOVLJE, 
TELEFON: 03/56 30 820, 
MOBILNI TELEFON: 031 372 400,
E-POŠTA: gs-trbovlje@guest.arnes.si, 
SPLETNA STRAN: http://www.gs-trbovlje.org.

Zasavje Noisefest International
  Zasavje Noisefest International, na kratko ZNFI, se tokrat z 
zaporedno št. 2 ponovno začenja ter prinaša zajeten nabor 
mednarodnih izvajalcev eksperimentalne glasbe in hrupa, ki se 
bodo 5. in 6. junija predstavili v Trbovljah, in sicer v prostorih 
rudarske »vašhave«. Festival je unikaten že zato, ker se tovrstna 
»glasba« ne pojavlja v prevladujočih medijih in združuje 
predvsem različne zvočne umetnike v istem prostoru, kjer lahko 
pokažejo svoje zanesenjaštvo do eksperimentiranja z zvokom na 
takšne ali drugačne načine: od izvajalcev, ki uporabljajo doma 
narejene instrumente, do takšnih, ki dramaturško in koreografsko 
poskrbijo za zvočno-vizualno predstavo. Več seveda v prvem 
vikendu junija, ko se bo v prostorih »vašhave« začel sonično-
vizualni izbruh/dogodek. Vabljeni na ogled in k posluhu v 
prihajajočem juniju.

Neven M. Agalma

ZNFI bo takrat sodeloval tudi s festivalom Rdeči revirji, ki bo v istem časovnem terminu, kar pomeni, da se bo v 
skupni kolaboraciji, v prostorih »vašhave«, zgodilo še kakšno presenečenje.
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Pridobili nepovratna sredstva 
Fundacije za šport
  V Zavodu za šport Trbovlje smo se konec lanskega leta 
prijavili na Fundacijo za šport s tremi programi, in sicer s 
programom Spoznavajmo se s športom, programom Postavitev 
SWO-naprav (street workout – ulična vadba) v športnem parku 
Rudar Trbovlje ter s programom Obnova štiristeznega kegljišča. 
Odobrena sta bila dva programa. Program Spoznavajmo se s 
športom je fundacija že osmo leto zapored podprla, pridobili smo 
6.000 evrov nepovratnih sredstev. Prav tako je podprla program 
postavitve naprav za ulično vadbo (SWO). Dodelili so nam nekaj 
več kot 18.000 evrov nepovratnih sredstev. Prijavljen program 
predvideva postavitev kombinacije SWO in naprav za fitnes na 
prostem. Celotna investicija (temelji, dobava in postavitev naprav, 
tartanska podlaga, zaščitna ograja) naj bi se vrtela med 35.000 in 
37.000 evri. Pri dogovoru o postavitvi poligona (kaj, koliko, 
katere naprave) bomo k sodelovanju povabili potencialne 
uporabnike naprav – predstavnike klubov in društev ter 
predstavnike zainteresirane javnosti. Razlogov, da smo se odločili 
za postavitev SWO in naprav za fitnes je več. Vidik množičnosti 
uporabe naprav – nameščene naprave bodo na voljo vsem redno 
vadečim na kompleksu (nogometašem, atletom, rokometašem 
…), učencem in dijakom (športni dnevi, fizična preverjanja) ter 
tudi vsem rekreativcem (tek, nordijska hoja). Vidik 
funkcionalnosti – postavitev naprav SWO v bližino obstoječega 
vadbenega prostora (nogometnega igrišča, atletske steze) bo 
pomenila zgostitev dodatnih vadbenih enot na celovitem 

Primer „street workout“ naprav.

športnem kompleksu. Vidik raznovrstnosti – s postavitvijo 
omenjenih naprav se bo raznovrstnosti vadbe na kompleksu 
bistveno povečala. Ob tem ne smemo zanemariti pozitivnega 
vidika vadbe na prostem kot tudi ne dejavnika spodbujanja 
mladih, da  jih čim več privabimo na športne terene (aktivno ali 
rekreacijsko). Končanje del in otvoritev poligona predvidevamo 
za september 2015.

Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje 

Nogomet je prijateljstvo
  V petek, 24. aprila, je bil trboveljski Športni park Rudar 
ponovno v znamenju nogometa, tokrat lahko zapišem kar 
mednarodnega, saj so se na povabilo trenerja članske selekcije in 
tudi potencialnega kandidata za prihodnjega predsednika NK 
Rudar Trbovlje Bahrije Hadžića odzvali nogometni funkcionarji 
iz srbskega Fudbalskog Kluba Nacional iz Niša, ki so se v 
prejšnjem tednu z nogometaši mlajših selekcij sicer mudili na 
pripravah v Italiji. Beseda je dala besedo, ta pa obljubo, da se na 
poti domov ustavijo tudi na trboveljskem nogometnem igrišču. 
Tako je tudi bilo in igranje mednarodnih prijateljskih nogometnih 
tekem je v petek, v prekrasnem vremenu, postalo resničnost. Kot 
je bilo že prej omenjeno, so tekme igrali mladi nogometaši 
letnikov 2002, 2003 in 2004, predstavili pa so se tudi najmlajši 
nogometaši NK Rudar Trbovlje sel. U-7 ter nogometaši, ki se s 
samim nogometom spoznavajo v tako imenovanem 
Nogometnem vrtcu, ki deluje pod okriljem Zavoda za šport 
Trbovlje. Petkovo popoldne na igrišču Rudar je z nogometom 
zaznamovalo približno 100 otrok, ki so nogomet igrali pod 
geslom NOGOMET JE PRIJATELJSTVO. Da je to resnica, so 
bili mnenja tudi njihovi trenerji, funkcionarji in spremstvo, ki so 
bili nad sprejemom, organizacijo in samim objektom zelo 
zadovoljni, pravzaprav kar navdušeni. Zanje so trboveljski 
zanesenjaki pripravili tudi banket v sejni sobi kluba, kjer so si 
izmenjali darila in se pogovarjali o nogometnem delovanju v obeh 
klubih oz. državah. Ob slovesu so se porajala razmišljanja srbskih 
nogometnih prijateljev o povabilu trboveljskih otrok na kakšen 
turnir v Niš. Do takrat bo seveda treba še počakati in žal, najprej 
realno razmisliti, ali si zdaj klub, ki je bil nekoč poznan kot eden 
najboljših slovenskih klubov, lahko to sploh privošči, ko je 
takorekoč ogroženo samo preživetje nekoč spoštovanega 
zasavskega kluba s 93-letno nogometno tradicijo. A o tem bodo 
odločali drugi, ki upam, ne bodo pozabili na vse te mlade 
nogometaše in nogometašice, ki imajo ime Rudarja zapisano v 
srcu z velikimi črkami.

Darko Kunič

Napredovanje Šahovskega kluba Rudar 
Trbovlje v prvo ljubljansko ligo
  Šahovski klub Rudar Trbovlje je od januarja do marca 2015 z 
11 igralci igral v drugi ljubljanski ligi, saj je klub šele začel z 
igranjem v ligi. V njej je igralo 6 ekip, ki so medsebojno odigrale 
dva dvoboja. Ekipa igra na 4 deskah z rezervami. Pri ŠK Rudar 
Trbovlje je aktivno igralo 8 šahistov. Zmagovalec 2. lige napreduje 
v 1. ligo in s tem dobi tudi možnost, da njegova druga ekipa igra v 
nižji ligi. Po zadnjem kolu ekipa ŠK Rudar Trbovlje v drugi ligi 
vodi pred ŠK Medvode in Torbarji. Če se bo naslednje leto 
pokazalo zanimanje mladih šahistov za tak način igranja, bo ŠK 
Rudar Trbovlje prijavil za tekmovanje tudi mlado ekipo.

Andrej Novak

DPD Trbovlje praznuje 40 let delovanja in 
članstva v slovenski potapljaški zvezi
  Ste že slišali za črnega morskega konjička? Ta je namreč 
zaščitni znak in prepoznavni emblem trboveljskih potapljačev. Ti 
so pred kratkim praznovali in slovesno obeležili 40-letnico 
delovanja Društva za podvodne dejavnosti Trbovlje. Samo 
društvo spada v prvo generacijo potapljaških društev v Sloveniji, 
saj je bilo ustanovljeno konec leta 1974, v istem letu, kot je bila pri 
Občinskem štabu za civilno zaščito v Trbovljah ustanovljena tudi 
enota za reševanje iz vode. Letu 1975 pa je društvo postalo še del 
Slovenske potapljaške zveze. Oba dogodka smo obeležili s 
slovesno prireditvijo v Gradiču in z razstavo podvodnih 
fotografij, ki bo do 15. junija 2015 na ogled v Knjižnici Toneta 
Seliškarja. V društvenih prostorih, v podstrešju Gasilskega doma 
Trbovlje, na Savinjski cesti 35, pa smo pripravili dan odprtih vrat 
prenovljenih prostorov in uredili razstavo starejše potapljaške 
opreme. Vsako leto organiziramo tudi potapljaške tečaje, različna 
izobraževanja in prireditve. Več informacij o nas lahko dobite na 
naši spletni strani http://www.dpd-trbovlje.com/, na FB strani 
DPD Trbovlje ali na spletnem naslovu janezdpd@gmail.com.

Janez Golob, predsednik DPD Trbovlje 
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Območno tekmovanje v balinanju 
izpeljali trboveljski invalidi

  Društva invalidov, ki so vključena v Zvezo delovnih invalidov 
Slovenije, izvajajo osem posebnih socialnih programov. Eden 
izmed njih sta tudi rekreacija in šport – ohranjevanje 
psihofizičnih sposobnosti, v sklopu katerega lahko invalidi iz 
vseh društev tekmujejo na območnih tekmovanjih v različnih 
panogah. Na območno tekmovanje v balinanju so bile prijavljene 
moške in ženske ekipe iz društev invalidov Hrastnik, Trbovlje, 
Litija in Šmartno pri Litiji, Radeč, Črnomlja, Novega mesta, 
Trebnjega, Rimskih Toplic, Kočevja, Celja, Žalca in Šaleške 
doline. Pred začetkom tekmovanja sta vse tekmovalce pozdravila 
županja Jasna Gabrič in podpredsednik DI Trbovlje Milan 
Broder. Ženske ekipe so tekmovale na balinišču AMD – sodnik je 
bil Miran Frelih. Moške ekipe pa so se pomerile na balinišču 
Buldog  – sodnik je bil Branko Trkmič. Tako se je v balinanju 
pomerilo 12 moških ekip, ki so odigrale 20 iger, in 7 ženskih ekip, 
ki so odigrale 12 iger. V moški konkurenci je zmagala ekipa iz 
Medobčinskega društva invalidov Novo mesto, v ženski 
konkurenci pa ekipa balinark iz Društva invalidov Kočevja. Obe 
zmagovalni ekipi se bosta udeležili državnega prvenstva Zveze za 
šport invalidov Slovenije v balinanju, ki bo potekalo 6. junija 2015 
prav tako na baliniščih Buldog na Neži in ponovno v naši 
organizaciji. Uvrstitve preostalih moških ekip: 2. Društvo 
invalidov Kočevje, 3. MDI Litija in Šmartno pri Litiji, 4. DI 
Hrastnik, 5. MDI Celje, 6. DI Črnomelj, 7. DI Rimske toplice, 8. 
MDI Žalec, 9. DI Trbovlje, 10. DI Trebnje, 11. DI Radeče, 12. 
MDI Šaleške doline. Ženske uvrstitve: 2. MDI Žalec, 3. DI 
Trbovlje, 4. MDI Litija in Šmartno pri Litiji, 5. MDI Novo mesto, 
6. MDI Šaleške doline in 7. DI Trebnje.

Stanka Kink

Nepozabno doživetje v naravi
  V okviru planinskega društva PD Kum Trbovlje, ki letos 
praznuje 65-letnico obstoja, deluje tudi Odsek za varstvo gorske 
narave. Vsako leto organiziramo botanične ekskurzije oz. 
naravovarstvene izlete ali dogodke v povezavi s spoznavanjem ali 
z varovanjem narave. Tako smo letos za izlet navdušili naše 
najmlajše, ki so se skupaj s starši ali starimi starši planinci 28. 
marca podali v Kozjanski regijski park. Pri ribniku Trebče pri 
Podsredi smo pomagali žabicam čez cesto. Da bi čim večjemu 
številu omogočili varno pot do vode, naravovarstveniki postavijo 
vzdolž cest pregrade, prek katerih žabe ne morejo. Ob oviri iščejo 
prehod in ob tem padejo v nastavljena vedra. Naših devet otrok, 
starih od pet do deset let, in dvanajst odraslih je prav pridno 
prenašalo žabice v vedrih do ribnika. Prenesli smo jih dobrih 700. 
Pri delu nas je vodil biolog Kozjanskega parka Dušan Klenovšek, 
ki nam je pokazal tudi hotel za divje čebele in drevo, ki ga je ob 
potoku Bistrica obglodal in podrl bober. V petek, 22. maja, smo 
skupaj z Zavodom za varstvo narave, OE Celje, organizirali 
predavanje in odprtje razstave z naslovom Ljudje z naravo, narava 
za ljudi v Planinskem domu na Kumu. Z tem smo želeli spomniti 
Trboveljčane in Dobovčane ter preostale obiskovalce Kuma, da 
Slovenija, pa tudi Zasavje, premore veliko naravnih biserov, ki se 
bodo ohranili le ob sožitju ljudi z naravo. 

Vlasta Medvešek Crnkovič, PD Kum Trbovlje

Po koledarju tekmovanj za leto 2015 je bilo naše 
društvo izbrano za organizacijo območnega 
tekmovanja v balinanju, ki je potekalo konec aprila 
na baliniščih Buldog in AMD na Neži.

Tudi jeseni bo zanimivo, saj nameravamo 23. 
oktobra organizirati Polharski večer, prav tako na 
Kumu. Pa ne bomo lovili polhov, saj so to ogrožene in 
zavarovane živali. Le spoznavali jih bomo. Dotaknili 
pa se bomo tudi vraž o polhih in nekdanjega lova 
nanje.

Strelci Strelskega društva 1956 Trbovlje 
zelo uspešni na državnem prvenstvu
  Sezona v streljanju z zračnim orožjem je svoj vrhunec dosegla 
na velikem 24. državnem prvenstvu, ki je v odlični organizaciji 
strelskega društva Slovenske Konjice potekalo na 70-mestnem, z 
elektronskimi tarčami opremljenem, strelišču v športni dvorani 
na Rogli. V dveh dneh se je za naslove državnih prvakov v 
kategorijah od najmlajših cicibanov do članov potegovalo prek 
750 tekmovalcev, ki so si na predtekmovanjih zagotovili svoj 
nastop. V društvih se dobro in načrtno dela tudi z mladimi, saj je 
bila skoraj polovica nastopajočih v starosti do 15. leta. Na 
državnem prvenstvu je nastopilo tudi 14 tekmovalcev Strelskega 
društva 1956 iz Trbovelj. Dobro volontersko delo v društvu je 
bilo poplačano z dvema naslovoma državnih prvakov, enim 
drugim mestom in z enim finalnim nastopom. Za pravo evforijo 

so poskrbeli cicibani v streljanju s serijsko zračno puško. Ekipa v 
sestavi Blaž Kaluder, Luka Šoper in Jakob Šoper je namreč 
društvu po več kot petindvajsetih letih v kategoriji najmlajših spet 
pristreljala ekipni naslov državnih prvakov. Da je bil uspeh 
cicibanov popoln, pa je poskrbel Blaž Kaluder, ki je tudi med 
posamezniki z doseženimi 181 krogi osvojil naslov državnega 
prvaka. Zelo uspešne so bile tudi članice v streljanju z zračno 
puško. V ekipni konkurenci so Petra Smodiš, Maja Dular Kočar in 
Vesna Strakušek postale državne podprvakinje. Med osmerico 
finalistk se je uspelo uvrstiti Petri Smodiš, kjer pa je osvojila 
končno osmo mesto. Osmo mesto pa so ekipno s puško po ne 
najboljšem nastopu osvojili tudi člani Sašo Korbar, Martin 
Strakušek in Oto Strakušek. Med posamezniki pa se je s 16. 
mestom najvišje uvrstil Sašo Korbar.

SD 1956 
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Ob prehodu iz zimske v poletno 
sezono – plavalci PK Lafarge 
Cement ne poznajo počitka

  Navkljub treniranju v 25-metrskem bazenu se je Tilen Šintler 
kot član državne reprezentance udeležil četveroboja narodov. 
Tekmovanje je potekalo 11. in 12. 4. 2015 v Sisku (HR). Pomerile 
so se ekipe najboljših plavalcev Hrvaške, Srbije, BIH in Slovenije. 
Tilen je z osvojenim tretjim mestom na 400 m mešano 
pripomogel k ekipni zmagi slovenske izbrane vrste. Med 
prvomajskimi počitnicami smo se že krepko razveselili treningov 
pod soncem. Naša že tradicionalna lokacija v Moravskih Toplicah 
nas je pričakala z lepim vremenom, olimpijskim bazenom in s 
toplo vodo. Tako smo dober teden izkoriščali bazen za nabiranje 
kilometrine, fitnes za krepitev mišic in pomladansko naravo za 
tek. V sklopu priprav smo organizirali tudi triatlon, ki smo ga 
malce prikrojili. Sestavljalo ga je 8 km kolesarjenja, 4 km teka in 
1500 m plavanja. Žal pa vse lepo prehitro mine. Ob vrnitvi 
domov lahko samo upamo na čimprejšnjo selitev v domač, 50 
metrski, letni bazen. V soboto, 20. 6. 2015, vabi plavalni klub na 
plavalno tekmovanje z najdaljšo tradicijo na slovenskem. Na 46. 
Lučkinem pokalu se bodo pomerili tekmovalci vseh starostnih 
kategorij. Za  rekreativce in plavalce veterane pa bo še posebej 
privlačen Cooperjev test, ki bo izveden med odmorom med 
dopoldanskim in popoldanskim delom tekmovanja. 12-minutno 
neprekinjeno plavanje bo vsakomur pokazalo njegovo trenutno 
pripravljenost. Z začetkom plavanja na letnem bazenu bo klub 
začel z vsakoletnim tečajem plavanja in s športno šolo plavanja. 
Mladi nadobudneži bodo lahko osvojili prve plavalne zavesljaje 
ali pa izboljšali svojo tehniko in hitrost plavanja. Do 
čimprejšnjega druženja na letnem bazenu vas pozdravljajo 
plavalci in trenerji PK Lafarge Cement.

Martin Raušl

Ob 80-letnici organiziranega plavanja v Trbovljah 
bo prvi avgustovski vikend organizirano državno 
prvenstvo za dečke in deklice. Od petka do nedelje 
se bodo pomerili za odličja najboljši slovenski 
plavalci in plavalke. V igri za stopničke so tudi naši 
plavalci.

Trboveljski karateisti so uspešno nastopili 
na Zlatnem pojasu Čačka v Srbiji
  Trboveljčani so se aprila letos že enajstič udeležili 
mednarodnega karate turnirja Zlatni pojas Čačka, ki so ga 44. 
zapored organizirali in izvedli domačini iz Karate kluba Borac. 
Zaradi ogromnega števila tekmovalcev je bil turnir razdeljen na 
dva vikenda, kjer je nastopilo skoraj 2000 tekmovalcev iz 20 držav. 
Karate klub Trbovlje so prvi vikend zastopali Patricija 
Bukovinski, Luka Ferlin, Luka Perc, Stefan Joksimović in Blaž 
Hribovšek. Vodila sta jih trenerja Katja in Bogdan Simerl. 
Trboveljski ekipi so se pridružili tudi trije Hrastničani, in sicer 
Urša in Barbara Haberl ter Denis Gorenc, ki so zelo uspešno 
zastopali Karate klub Hrastnik, saj so se domov vrnili vsak s svojo 
medaljo. Blažu Hribovšku se je uspelo zavihteti na zmagovalni 
oder v kategoriji mlajših članov; tako je poskrbel za veselje v 
trboveljskih vrstah. Preostali nastopajoči niso imel svojega dne in 
so izgubili v prvem ali drugem krogu. Na žalost se je na 
tekmovanju poškodoval Luka Perc in kot kaže, je ta del sezone 
zanj žal že končan. Drugi vikend turnirja so Trboveljčani v Čačak 
poslali mlado ekipo, za katero v klubu mislijo, da veliko obeta. 
Nastopili so Simona Češarek, Laura Božjak, Denis Šehić ter 
Marko in Uroš Markuljević. Za fante je bil to prvi nastop izven 
Slovenije. V soboto so najprej nastopili v katah in zelo razveselili 
svoja trenerja. Laura Božjak in Marko Markuljević sta izgubila 
šele v dvobojih za medaljo. Sta pa bronasti medalji osvojila Uroš 
Markuljević in Simona Češarek. Simona je medaljo osvojila v 
absolutni konkurenci, v kategoriji oranžnih pasov pa je izgubila 
šele v finalu in osvojila srebrno medaljo. V športnih borbah so 
nastopili Denis, Marko in Uroš. Prvič so vsi trije nastopili v 
borbah pred mesecem na prijateljskem turnirju v Rogaški Slatini 
in osvojili vsak svojo medaljo. V Čačku pa so se spopadli z veliko 
močnejšo konkurenco. Prav nič se niso ustrašili bolj izkušenih 
nasprotnikov. Marko je po sodniški odločitvi na koncu izgubil 
borbo za bronasto medaljo. 

Bogdan Simerl, predsednik kluba

S svojim pristopom do tekmovanja, z nastopom in s 
prikazanim na borišču so mladi trboveljski karateisti 
pokazali svojim starejšim klubskim prijateljem, da 
dobivajo resno konkurenco v  prihodnjih letih.

Felix Zasavje prišel iz Ostrave z 
zlato medaljo
  Na začetku aprila se je 36 igralk Športnega društva Felix 
Zasavje srečno vrnilo z mednarodnega turnirja v češkem mestu 
Ostrava. Udeležili so se ga z dvema ekipama mlajših in dvema 
ekipama najmlajših pionirk. Najbolj so se odrezale igralke 
selekcije zasavskih najmlajših pionirk A-ekipe, saj so postale 
prvakinje v svoji kategoriji. V finalu so bili priča slovenskemu 
dvoboju – pomerile so se namreč proti ljubljanski Iliriji in jo 
zanesljivo premagale s končnim izidom 46 : 24. Naj omenimo, da 
gre pri zasavskih najmlajših pionirkah za izredno sposobno 

ekipo, v kateri posameznice od svojih vrstnic zares izstopajo po 
svojem košarkarskem znanju in sposobnostih. Prepričani smo, da 
so v svoji kategoriji trenutno najboljša ekipa v Sloveniji in se že 
veselimo, ko bodo v prihodnjih sezonah lahko svoje znanje 
pokazale na državnem nivoju. Najmlajše pionirke B-ekipe so 
zasedle 7. mesto med trinajstimi ekipami, mlajše pionirke U-12 so 
bile 7. med dvanajstimi ekipami, mlajše pionirke U-13 pa 5. med 
enajstimi ekipami. Dekleta, trenerji in spremljevalci so tako 
preživeli pet športnih dni na Češkem, kjer so spoznavali mesto 
Ostrava, se družili in zabavali ter seveda igrali košarko. In kar je 
najpomembneje – domov so se vrnili z novimi športnimi 
izkušnjami in nepozabnimi doživetji. 

ŠD Felix
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Kako je dobila ime »Gujda«
  V našo rubriko Kuolmčki smo prejeli krasno zgodbo, ki 
jo objavljamo v celoti. »Ajmuhterju Binetu« se toplo 
zahvaljujemo, »Gujde« smo bili izredno veseli. Pa le javite se 
nam v uredništvo z imenom in priimkom, saj bi vas avtorica 
preostalih Kuolmčkov Katra Hribar Frol z veseljem 
povabila na kakšen domoznanski večer v Knjižnico Toneta 
Seliškarja. Bralcem pa želimo obilo užitkov ob branju. 
  Pred davnimi časi, ob začetku odkopavanja premoga v 
Trbovljah, je z Nemškega prišel mogočen bogatin in kupil rudnik. 
Kot vnet rudar je hotel, da se mu v zakonu z ženo Karolino rodi 
naslednik. Usoda je hotela drugače in rodile so se sama deklice. 
Vse so bile prave lepotice in predvsem zelo lepo vzgojene. Oče 
Franz je bil zelo ponosen. Imel je veliko srce in je lepo skrbel za 
vse zaposlene rudarje. Dajal jim je lep zaslužek za pošteno delo in 
skrbel tudi za dobro počutje po opravljenem delu v temnih rovih. 
Na noge je postavil rudniško trgovino in ustanovil prvo šolo za 
njihove otroke.
  Preprosti, neuki rudarji, ki so bili vsi pred njegovim prihodom 
kmetje, so ga imeli za dobrotnika in ga tako tudi častili. V njegovo 
čast so predeli območja, kjer je deloval rudnik, dobili imena hčera, 
ki so ostala med prebivalci mesta še dandanes. Ženino ime in ime 
najstarejše hčerke Frančiške pa se je pojavilo celo globoko v jami 
in poimenovalo dva zelo donosna premogova polja. O najmlajši 
Gvidi govori naša pravljica, ki je povezana s poimenovanjem 
industrijskega predela »Gujda«, ki danes nosi uradno ime Ribnik.
  Tisto zimo je zamrznil majhen rudniški ribnik, ki so ga ljudje 
preprosto imenovali bajer. Služil je kot rezervna voda za 
nemoteno obratovanje rudnika. Ob njem je stala preprosta hišica 
s črpalko in majhno izbo za fanta, ki je nadzoroval črpanje vode in 
kontroliral stanje vode v bajerju. Bil je lep miren dan in najmlajša 
hči lastnika rudnika si je zaželele drsanja po svetleči površini 
zaledenelega ribnika. Oče ji je že na jesen kupil bele škorenjce z 
bleščečimi drsalkami. Mati Karolina je poskrbela za lepo pleteno 
krilo, topel bel jopič z rdečim trakom, ki je ob hitrem drsanju 
veselo plapolal.
  Veselo razposajena je vstala s klopi, kjer se je preobula, in se 
brezskrbno zapodila na opojno ledeno ploskev bajerja. Lepo 
izoblikovano vitko telo najmlajše izmed sester se je vklopilo v vse 
hitrejši ritem drsanja. Kmalu ji je bilo dovolj le enakomernega 
kroženja po zaledenelem ribniku in začela je izvajati tudi 
preproste poskoke in figure, ki jih obvladajo izkušeni drsalci. Ob 
vsakem uspelem poskoku so se ji drobna usteca razširila v 
prešeren nasmeh in s tem poudarila lepoto Gvide.
  Trije pozorni občudovalci predstave na ledu so z odprtimi usti 
strmeli in z očmi požirali vso lepoto drsalke. Seveda je bil prvi fant 
iz črpališča Pepko, ki ni bil sposoben za rudarja, bil pa je dober za 
opazovanje stanja ribnika. Vsi so ga imeli za slaboumnega, ker je 
imel govorno napako in je bilo z njim težko govoriti. Drugi je bil 
invalid Tonči. V jami mu je zdrobilo desno koleno in po svetu je 
hodil s trdo nogo. Lasnik rudnika ga je po nesreči dodelil v 
razdeljevalnico premoga. Njegova hišica je stala prek tirov 
ozkotirne rudniške železnice, po  kateri so mu iz premogovnih 
jam dostavljali polne vozičke premoga. Tiri so bili speljani prav 
ob ribniku in tudi iz hišice je imel pregled nad njimi. Tretji 
občudovalec je bil naš  Perkmandeljc, rudarski  škrat. Pripeljal se 
je v vozičku, polnem premoga, ki so ga dostavili za 
razdeljevalnico. Škrat vedno z velikim zanimanjem gleda vse 
dogajanje okrog rudnika. Tokrat se je ves zamaknjen zastrmel v 
vitko in lepo drsalko. 
  V nekem trenutku, ko je Gvida skoraj poletela ob skoku, se je 
ob vrnitvi na led le-ta vdrl. Gvida je bila v hipu v ledeno mrzli vodi 
ribnika obdana z ledom, ki se je ob prijemanju prestrašene deklice 
lomil in večal nastalo luknjo v njem. Z vso močjo je krilila z 
rokami in iskala oporo za rešitev iz ledenega objema in mrzle 
vode. Mokra oblačila so se napojila z vodo in s težo skušala 

potegniti Gvido na dno ribnika.
  Vsi trije občudovalci so takoj opazili nesrečo. Najprej se je 
zganil Tonči in se z vso silo pognal prek tirov prav do ribnika. 
Brez pomišljanja se je takoj s celim telesom vrgel na bleščeči led in 
se z rokami povlekel proti utapljajoči deklici. Upal je, da bo s 
plazenjem zmanjšal možnost dodatnega lomljenja ledu. Uspelo 
mu je in približal se je Gvidi. Iztegnil je obe roki in ju ponudil za 
oprijem. Vitka deklica se je oprijela močnih rok rudarja invalida in 
se skušala z vso svojo mladostno močjo izvleči iz ledene vode.
  Perkmandeljc se je čudil junaškemu fantu in stremel iz vozička 
v zaledeneli ribnik. Skoraj bi pozabil, da mora tudi on pomagati na 
svoj način. Pograbil je kos premoga in ga zalučal v okence 
črpališča. Tudi Pepko je z odprtimi usti gledal reševanje. Ob trku 
na okence pa se je takoj zavedel, da mora nekako pomagati 
Tončiju. Skočil je iz izbe in se pognal proti delavnicam, naselju in 
obratnim prostorom rudnika. Pepko je hotel o nesreči na ribniku 
obvestiti mladega rudarskega inženirja, ki ga je zelo spoštoval in 
se ga bal obenem.
  »Gujda je v bajerju! Gujda je padla!« je tulil po kolovozni poti 
ob tirih in tekel, kolikor so mu dale moči. Mimoidoči so se 
ustavljali in strmeli v tulečega Pepka. Nikakor niso mogli iz 
njegovega tuljenja ugotoviti, kdo je v rudniku. Nekaj najbolj 
radovednih je hitreje nadaljevalo pot in pogledovalo v smeri 
bajerja. Dva najpogumnejša sta se vrgla na trebuh in se splazila na 
pomoč Tončiju. Pomagala sta izvleči ležečega Tončija in vso 
premočeno Gvido, ki se je uspešno sama povlekla iz vode na led. 
Ob kraju ribnika na trdnem ledu sta obema pomagala na noge. 
Zdaj so se ojunačili še drugi in priskočili. Tonči se je tresel, ker je 
porabil vse moči pri reševanju, Gvida se je tresla zaradi 
premočenih oblačil. Na milo prošnjo Tončija so dvignili na roke 
Gvido in jo ponesli v njegovo hišico.
  Zahvalil se je fantoma in tesno zaprl vrata tople sobice ter 
takoj v pečico naložil sveže nakopan premog. Brez odvečnih 
besed je namignil Gvidi, naj sede na udoben stol ob peči. 
Preplašena deklica je dvignila noge, da ji je snel drsalki. Potem se 
je obrnil od nje in se napotil proti oknu. Slišal je, ko je odvrgla 
premočena oblačila na tla in spet sedla. Skozi okno je že na daleč 
opazil mladega inženirja Huberta in za njim še Pepka. Gruča je z 
vzklikanjem in navdušenjem sledila k hišici invalida Tončija. 
  »Pomagal sem ji iz vode. Led je bil na sredi tanek in je počil,« je 
Tonči poročal, ko je gospod inženir brez pozdrava planil skozi 
vrata. Hubert se je ozrl na premočeno Gvido, ki se je kljub prijetni 
toploti pečice tresla v samem spodnjem perilu in z rokami skrivala 
lepoto pred obema. Huber je slekel težko suknjo, stopil do nje in 
jo pokril. Vsa krhka v preveliki suknji je bila videti precej čudno. 
Bosa je stopila do Tončija in ga poljubila na lica. Hubert jo je vzel 
v naročje in pokazal na vrata. Na hitro je zapustil presenečenega 
Tončija in Gvido odnesel k sebi domov v vilo, ki je razkošna stala 
nedaleč od bajerja.
  Med prebivalci Trbovelj je po tem dogodku obveljalo 
prepričanje, da se industrijski predel nad mestom posel imenuje 
Gvida. Seveda pa ga vsi preprosti še dandanes imenujejo »Gujda«, 
tako je ime deklice izgovarjal Pepko, ko je tekel po pomoč.
  Tonči je dobil poljub, Perkmandeljc je bil zadovoljen z 
zanimivo prigodo gosposkega dekliča, le Pepko se ne bo s 
ponosom spominjal rešitve Gvide. Med tem ko je tekel po 
pomoč, je v črpališču ostala črpalka brez vode. Pokvarila se je in 
nastala je velika škoda. Ubogi Pepko je moral drugi dan na 
zagovor k lastniku rudnika. 
  Gospod Tine Lenarčič, ki ne pozna te pravljice, je v knjigi 
Trbovlje – po dolgem in počez zapisal: »Naselje Ribnika obsega 
stanovanjske bloke in nekdanji bajer, območje jaška III in rudniške 
delavnice ob njem, nekdanji drobilec (prehar) jalovine, nekdanjo 
kompresorsko postajo in še kaj. Po J. Orožnu je ime Gvido po vsej verjetnosti 
nastalo iz priimka Emerika Gyujta de Sepsi Matronosa, ki je bil 
Maurerjev svak.«

Šifra: Ajmuhter Bine
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NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, 
priimek, naslov) do 19. junija 2015 pošljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis 
Sr(e)čno Trbovlje (nagradna križanka), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 
Izžrebali bomo štiri nagrajence. Nagrada: skodelica Trboule (na sliki) in brisača 
Zasavske ljudske univerze.  

Televizija ETV bo v sodelovanju z Občino Trbovlje predvajala naslednje oddaje:
ú intervju z županjo Jasno Gabrič, mag., bomo na ETV predvajali v ponedeljek, 1. junija 

2015, ob 21. uri (ponovitev v torek, 2. junija ob 8.45 in v soboto, 6. junija ob  10. uri),
ú posnetek osrednje proslave ob občinskem prazniku bo objavljen v torek, 2. junija 2015 

ob 20.55 (ponovitev v sredo, 3. junija ob 8.25 in v soboto, 6. junija ob 11.40) in
ú posnetek 5. seje Občinskega sveta Trbovlje, ki bo objavljen v sredo, 24. junija 2015 ob 

16. uri (odvisno od dolžine trajanja seje) in v torek, 30. junija ob 16. uri.
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KOLEDAR PRIREDITEV
Kratice v besedilu:
OT - Občina Trbovlje
AK Rudar - Atletski klub Rudar
ČD - Čebelarsko društvo Trbovlje
TD - Turistično društvo Trbovlje
ZŠAM - Združenje šoferjev in avtomehanikov Trbovlje
KTS – Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
DDT – Delavski dom Trbovlje
DPM – Društvo prijateljev mladine Trbovlje
PD – Planinsko društvo Trbovlje
DUFS – Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje
OŠ IC – Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
KPD Tončke Čeč Klek – Kulturno prosvetno društvo Tončke Čeč Klek
GŠ – Glasbena šola Trbovlje
ZLU – Zasavska ljudska univerza
DUFS – Dom upokojencev Franca Salamona

MAJ
29. 5. od 10. do 15. ure Dan odprtih vrat črpališča Ačkun,   

Vodenska cesta 1 (pri spodnjem Petrolu), 

Komunala Trbovlje, d. o. o.

29. 5.  ob 14. uri 10 krogov za 10 nasmehov, stadion Rudar, ŠHD 

Vztrajaj – Never give up

29. 5. ob 17. uri Nastop klavirskega oddelka učencev GŠ, v DDT, 

GŠ 

29. 5. ob 18. uri Tematska razstava Moderno slikarstvo, v DDT, Relik 

in ZLDS

29. 5.–30. 5.   Filatelistični razstavi, članska FIMERA 2015 in 

mladinska FIRAMLA 2015, DDT, Filatelistično 

društvo Trbovlje, Filatelistična zveza Slovenije in 

pošta Slovenije

  ob 18. uri  Voden ogled po obeh razstavah

29. 5.  od 16. do 19. ure Razstavi odprti za obiskovalce; vodeni 

ogledi

29. 5. ob 19.30   Štilčki Štilčkov, v Domu Svobode

30. 5. med 9. in 12. uro Dan odprtih vrat in koncert učiteljev in 

njihovih učencev ob 11.00 ter sprejemni 

preizkusi v istem času, Glasbena šola 

Trbovlje

30. 5.  ob 9. uri  Dan odprtih vrat, dvorana GŠ, GŠ

30. 5.  od 9. do 13. ure in od 16. do 19. ure

     Razstavi odprti za obiskovalce; vodeni ogledi

30. 5. ob 11. uri Koncert Učitelji in učenci na odru, dvorana GŠ, 

GŠ

30. 5. ob 19.30  Štilčki Štilčkov, v Domu Svobode

30. 5.    Ples v kavarni DDT, Kavarna DDT

31. 5.  ob 11. uri Pomladansko srečanje planincev na Kumu, 

Planinski dom na Kumu, PD Kum Trbovlje 

31. 5.  ob 16. uri Prireditev ŠAH – MAT, Promocijski šahovski dvoboj 

Trbovlje : Zagorje, v mestnem parku Trbovlje, ŠK 

Trbovlje

JUNIJ
1. 6.  ob 9. uri  Otvoritev letnega kopališča Trbovlje (v primeru 

lepega vremena lahko tudi kak dan prej, v 

primeru slabega kak dan pozneje), ZŠT

1. 6.  ob 9. uri  Dan odprtih vrat doma, degustacija in 

tekmovanje v kuhanju planšarske obare, DUFS 

Trbovlje

1. 6.  ob 18. uri  Pozdrav našemu mestu, v DDT, OŠ TČ in GŠ

1. 6.  ob 18.15  Odprtje razstave likovnih izdelkov učencev OŠ 

Tončke Čeč, v zgornji avli DDT, OŠ TČ (odprta bo 

do 11. 6. 2015)

1. 6.  ob 19. uri Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s 

podelitvijo prvojunijskih nagrad, DDT, OT

2. 6.  od 9. do 11. ure  Mini olimpijada OKS, vrtec, približno 350 

otrok – tek, štafeta, igre … na kompleksu 

Rudar Trbovlje, AK Rudar in ZŠT

2. 6.  ob 18. uri Kitarski recital Martine Jerinić, Gradič, GŠ

2. 6.  od 19. ure Olimpijski tek 1.–9. razred OŠ, mladinci, člani, 

veterani, na kompleksu Rudar Trbovlje, AK Rudar 

in ZŠT

3. 6.  od 9. do 12. ure Merjenje sladkorja in krvnega tlaka v prostorih 

ZB NOB Trbovlje, ZB NOBT

3. 6.  ob 16. uri  Praznovanje 36. obletnice, na ploščadi pred 

DUFS, DUFS                               

3. 6.  ob 18. uri Absolventski nastop pianistov Glasbene šole 

Trbovlje, Dvorana GŠ, GŠ

4. 6.  ob 16. uri  Ko te ne bom več prepoznal, pogovor na temo 

težav z demenco, DUFS, DUFS

2. 6.  ob 15. uri  Vrtičkanje, DPM , DPM

3. 6.  ob 15. uri  Pomladna ustvarjalnica, DPM, DPM 

3. 6.  ob 15. uri   Prikaz in predstavitev potapljaške opreme ter 

praktični preizkus potapljanja za obiskovalce, na 

letnem kopališču, DPD Trbovlje in ZŠT … (tretji dan 

po otvoritvi bazena) 

3. 6.  popoldan Mednarodna nogometna prijateljska tekma, na 

stadionu Rudar, NK Rudar

3. 6.  ob 18. uri Pravljična ura za otroke in odrasle: Perkmandeljc 

in Rozi kuhata, v izvedbi učenk OŠ Ivana 

Cankarja, v KTS, KTS in OŠ IC

5. 6. ob 9. uri  Rdeči revirji: otroška predstava Klara in mavrična 

dežela, OŠ Ivana Kavčiča, PŠ Mlinše, v DDT

5. 6.  dopoldan Kooperativno prostovoljstvo v sodelovanju z 

Drogerie Markt Slovenije – prenovitev vrtička DPM, 

DPM, DPM 

5. 6.  ob 18. uri 12. koncert kitaristov in flavtistov Našemu mestu, 

Loška cerkev, GŠ

5. 6.  od 19. do 5. ure Zasavje Noisefest International, prostori RTH – 

Vašhava, Društvo za teorijo in prakso zvočnih 

umetnosti Infundibulum Hratsnik

RDEČI REVIRJI
5. 6. od 17. do 20. ure  Risanje in slikanje, v DDT, RELIK

5. 6. ob 18. uri Fotografska razstava: Prizori iz knjižnice, Tilen Sotler 

in Mitja Ličar, v DDT

5. 6. ob 19. uri Plesna predstava: Kaj če?, Maja Delak - Emanat, 

v DDT

5. 6. ob 20. uri Koncert Goran Krmac kvartet, Kavarna DDT

5. 6. ob 21.30 Ognjena predstava Metalart, Šlosart, v DDT

6. 6. od 9. do 19. ure Njiva je živa!, PUNKT, Coworking Zasavje, Trg 

svobode 23, Trbovlje

6. 6. od 8. do 12. ure Odprti mikrofon: Do kam nesejo besede na 

ulici?, PUNKT

6. 6. od 8. do 12. ure Bolšjak in menjalec, PUNKT 

6. 6. od 9. do 11. ure S kolesom po mestu, PUNKT

6. 6.  od 9. do 12. ure Delavnica za otroke, DPM

6. 6. ob 9. uri  Nastop mažoretk, KD plesna skupina mažorete 

6. 6. ob 9.30  Koncert godbenega orkestra, Delavska godba 

Trbovlje

6. 6. ob 10. uri Predstava za otroke: Rdeča kapica, KŠD ŠTUMF  

6. 6. ob 10. uri Rdečerevirska mineštra – topel obrok, PUNKT

6. 6. ob 10.45 Nastop Glasbene šole Trbovlje, Glasbena šola 

Trbovlje

6. 6. ob 17. uri Gledališka predstava na prostem, Mladinsko 

gledališče Svoboda

6. 6. ob 17.30 Nastop ženskega pevskega zbora, KD MPZ 

Trbovlje

6. 6. ob 18. uri Predstava Počivaj v miru, KD priden možic

6. 6. ob 20. uri Odprti mikrofon Do kam nesejo besede na ulici?, 

PUNKT

6. 6. ob 20. uri Spontano glasbeno druženje, PUNKT

6. 6.  od 19. do 5. ure Zasavje Noisefest International, prostori RTH – 

Vašhava, Društvo za teorijo in prakso zvočnih 

umetnosti Infundibulum Hrastnik
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9. 6.  ob 9. uri  Prireditev Veter v laseh – s športom proti drogi, 

izvedba atletskega mitinga za OŠ na kompleksu 

Rudar Trbovlje, ZŠT

9. 6. ob 15. uri  Vrtičkanje, DPM , DPM

9. 6.  ob 18. uri Dobrodelna prireditev Otroci rastemo in 

ustvarjamo v tej dolini, v gledališki dvorani DDT, 

DPM

10. 6.  ob 15. uri  Ustvarjalnica za otroke, DPM, DPM 

10. 6.  ob 19. uri Zaključek projekta Bralci priporočamo z gostom 

Tonetom Partljičem, KTS, KTS v sodelovanju z 

Društvom slovenskih pisateljev

11. 6.  ob 17. uri Prireditev Ciciban in šport – prikaz športnih 

aktivnosti otrok vrtca v okviru zaključka programa 

Spoznavajmo se s športom, na kompleksu Rudar 

Trbovlje, ZŠT

12. 6. od 8. do 17. ure Dan odprtih vrat v Čebelarskem društvu 

Trbovlje, V prostorih Strelskega društva na Trgu 

revolucije 17 v Trbovljah, ČD Trbovlje

MLADA OLIMPIJADA
12. 6.     Otvoritev Mlade olimpijade, MCT

14. 6.     Tek, Stadion Rudar, MCT

15. 6.     Namizni tenis, OŠ Alojza Hohkrauta, MCT

16. 6.     Specialna olimpijada, igrišče Partizan, MCT

17. 6.     Badminton, telovadnica GESŠ, MCT

18. 6.     Košarka, igrišče GESŠ (pri Občini Trbovlje), MCT

19. 6.     Odbojka na mivki, igrišče Partizan, MCT

20. 6.     Nogomet, igrišče Partizan, v večernih urah sklepni 

del Mlade olimpijade s koncertom, prostor pred 

MCT, MCT

12. 6. ob 20. uri  Anduht – Storm Wheels, San Diego, Elvis Jackson, 

trg med MCT in DDT, OT

13. 6.  ob 10. uri Drugi članski turnir v malem nogometu na 

umetni travi, na stadionu Rudar, NK Rudar

13. 6. ob 11. uri Tradicionalno srečanje Žabjevaščanov, v Žabjeku 

na hribu, TD Trbovlje

13. 6.  od 12. do 19. ure Dan lovske kulture ob 10. obletnici 

ustanovitve rogistov LPZ Trbovlje, Društvo 

LPZ in Rogisti Zasavje Trbovlje

13. 6.  ob 19. uri Nohšiht – Delavska godba Trbovlje, KD Plesne 

skupine mažoret Trbovlje, Plesna skupina BIT, 

Kumske punce, Ping pong band, Čuki, trg med 

MCT in DDT, OT

15. 6. ob 18. uri  Odprtje razstave Od srca do srca, DDT, Društvo 

zasavskih klekljaric Srčevke 

16. 6.  ob 15. uri  Vrtičkanje, DPM , DPM

16. 6. ob 19.30 Koncert vokalne skupine Plavica, v DDT, Plavica

17. 6.  ob 14. uri  Festival »restanega« krompirja, DUFS, DUFS

17. 6.  ob 15. uri  Ustvarjalnica za otroke, DPM, DPM 

18. 6.  ob 19. uri  Mažoretni večer, v gledališki dvorani DDT, KD PS 

mažoret

20. 6. ob 9. uri  Festival ZON Zasavske onlajn nuvice, pred DDT   

20. 6.  ob 10. uri  Skok v poletje, na gasilskem poligonu Klek, KPD 

TČ Klek 

20. 6.     Proslava ob 24. obletnici vojne za Slovenijo in 

spominu napada na Kum

20. 6.     Domfrca – preddogodek, Parkirišče DDT, Trbovlje, 

Zasavska skupnost Domfrca

20. 6.  ob 16.30 Srečanje harmonikarjev in gasilska veselica v 

Čečah, PGD Čeče (v primeru slabega vremena 

bo prireditev 4. 7. 2015)

23. 6.  ob 15. uri Vrtičkanje, DPM , DPM

24. 6.  ob 10. uri  Šolska prireditev ob dnevu državnosti, OŠ IC 

24. 6.  ob 15. uri Ustvarjalnica za otroke, DPM, DPM 

25. 6. ob 11. uri Srečanje na Mrzlici ob dnevu državnosti, PD 

Trbovlje

26. 6  ob 18. uri Snemanje oddaje Glasbeni ključ, pred šolo na 

Dobovcu, društva KS Dobovec

27. 6.  ob 17. uri Proslava ob krajevnem prazniku KS Dobovec, 

pred šolo na Dobovcu, društva KS Dobovec

27. 6. ob 20. uri Veselica z ansamblom STIL,  pred šolo na 

Dobovcu, društva KS Dobovec

30. 6.  ob 15. uri Vrtičkanje, DPM, DPM

JULIJ
Od 1. julija do 31. avgusta bodo na DPM med 9. in 13. uro potekale 

poletne počitniške dejavnosti.  

3. do 5. 7.    Domfrca, Kipe, Zasavska skupnost Domfrca in 

DDT

4. 7. ob 11. uri Jamatlon – premagovanje rudarskih ovir v 

Rudniku Trbovlje – Hrastnik, Zasavski tednik in RTH 

11. 7.  ob 11. uri Srečanje borcev s prijatelji pri brunarici na Vrheh, 

ob 74. obletnici ustanovitve Prve trboveljske 

partizanske čete na Vrheh, ZB NOBT

Prireditve od julija do septembra
Turistično društvo Trbovlje vabi:

v soboto, 6. 9., na 6. Branetov pohod v Špicberg, dobimo se pred 

Bergerjevo hišo nasproti slaščičarne Kozina ob 

9.00;

v soboto, 12. 9., ob 16.00 na festival oziroma srečanje narodov bivše 

Juge v mestnem parku;

v ponedeljek, 28. 9., ob 10.00 na dan odprtih vrat v počastitev 

svetovnega dneva turizma, ki je 27. 9.

29. 9.,  ves dan  Prireditve v okviru tedna evropske kulturne 

dediščine na temo praznovanja, tehnično-

kulturna prireditev, organizator OŠ Ivana Cankarja 

Trbovlje

12. 9.  ob 17. uri  Na stadionu Rudar Trbovlje: Revija mažoretnih 

skupin slovenije

KTS v juliju, avgustu in v septembru

Igralne urice: družabne igre, sestavljanke, igralne knjige, poletni bralni 

kotič

Najljubša počitniška knjiga, 1. 7.–14. 7.

Poletna knjižna uganka, 6. 7.–17. 7.

Samostojna delavnica: poletni origami, 15. 7.–31. 7.

Poletna knjižna uganka, sreda, 15. 7., ob 10.00

Pravljica na vrtu, 20. 7.–31. 7.

Samostojna delavnica: poletna trganka, sreda, 29. 7., ob 10.00

Pravljica na vrtu

Najljubša počitniška knjiga, 3. 8.–14. 8.

Poletna knjižna uganka, 3. 8.–14. 8.

Samostojna delavnica: ogrlice iz testenin, sreda, 12. 8. ob 10.00

Pravljica na vrtu, 17. 8–28. 8.

Poletna knjižna uganka, 17. 8.–28. 8.

Samostojna delavnica: okvir za slike, sreda, 26. 8., ob 10.00

Pravljica na vrtu, sreda, 23. 9., ob 17.00

Pravljična ura, ponedeljek, 28. 9., ob 17.30

Literarni krožek, torek, 29. 9., ob 17.30

Buklžur, sreda, 30. 9., ob 17.00

Pravljična ura

Aktivnosti  ZŠAM:

Poleg drugih aktivnosti v ZŠAM, kot so kolesarski izpiti šolarjev, in rednih 

nalog se bomo tako kot vsako leto posvetili varnosti šolarjev ter preostalih 

udeležencev v prometu, in sicer v prvih šolskih dnevih. Pred vsemi štirimi 

šolami v Trbovljah bomo dežurali pri prehodih za pešce in pazili na 

vozače na Dobovcu in v Čečah – od 1. do 11. septembra. Veseli bomo, 

če bo tudi letos promet potekal brez nezgod, saj se bomo trudili, kot vsa 

leta nazaj, ki so, po naših podatkih, minila brez nezgod.
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