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Pošteno smo zakorakali v 
jesen in z vami smo zopet na 
straneh našega časopisa, ki je 
našel svoje mesto med vami, 
vsaj po odzivih sodeč. Veseli 
me, da na uredništvo redno 
prihajajo prispevki društev, 
zavodov, organizacij, posa-
meznikov. Vse to je dokaz, da 
smo pravilno razmišljali o tem, 
da je občinski časopis nekaj, 
kar občina, kot je naša, potre-
buje. Ob tem moram dodati 
tudi, da so mladi sodelavci v 
uredništvu preuredili spletni 
portal www.srcnotrbovlje.si, 
na katerem najdete vse aktu-
alne informacije o dogajanju v 
Trbovljah. 

Za nami so meseci, ko 
ni bilo počitka; prejeli smo 
pozitivne sklepe o sofinan-
ciranju OŠ Trbovlje in Enote 
Ciciban s strani Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor. Do-
bili smo kohezijska sredstva v 
višini 166 tisoč za OŠ Trbovlje 
in 159 tisoč za Enoto Ciciban. 
Gre za energetsko izboljšavo 
JV-dela OŠ Trbovlje. Projekt 
smo ponovno prijavili po tem, 
ko na prvem razpisu naša vloga 
ni prejela dovolj točk. Prijavili 
smo se na 2. rok, medtem pa 
so spremenili merila – Min-
istrstvo za infrastrukturo in 
prostor – kohezijska sredstva. 

V letu 2013 smo bili uspešni 
tudi pri kandidiranju za prido-
bitev nepovratnih sredstev iz 
naslova prednostne usmeritve 
Regionalni razvojni programi 
s projektom Prenova mestne 
ulice Kešetovo–Rudarska ces-
ta. Sredstva so nam odobrili v 
celotni pripadajoči višini, t. j. 
727.674,07 evrov. Projekt se 
bo izvajal dve leti. Iz naslova 
sofinanciranja občin imamo 

po 23. členu ZFO-1 odobrena 
sredstva v višini 175.364 evrov 
za leto 2013 za sofinanciranje 
projektov Rekonstrukcija LC 
ZD–VVZ Pikapolonica – II. 
in III. faza, Rekonstrukcijo 
ceste Klek–Čebine, odsek 
Potoška vas–Šrubar – I. faza 
ter 175.364 evrov za leto 
2014 za sofinanciranje pro-
jekta Rekonstrukcija ceste 
Klek–Čebine, odsek Potoška 
vas–Šrubar – II. faza. 

Ob tem se začenja velik 
projekt obnove Osnovne šole 
Trbovlje, končuje pa se ob-
nova vročevoda. Atletska steza 
na stadionu Rudar je dobila 
tartansko prevleko, uredili 
smo prostor za met krogle, ce-
lotna naložba je stala približno 
140.000 evrov. Sanirali bomo 
nekaj plazov, urejamo izgrad-
njo vodohrana Katarina, ki 
bo pomenil konec dolgoletne 
problematike na področju pri-
prave in nemotene oskrbe s 
pitno vodo v Čečah.

Vlada RS je sprejela Sklep 
o pripravi državnega prostor-
skega načrta za HE Suhadol, 
HE Trbovlje in HE Renke 
na srednji Savi ter imenovala 
delovno skupine za pripravo 
državnega prostorskega načrta 
za HE Suhadol, HE Trbov-
lje in HE Renke na srednji 
Savi. Obravnavani odsek za-
jema možnost izrabe vodnega 
potenciala za potrebe proiz-
vodnje električne energije za 
odsek med krajema Ponoviče 
in Suhadol. Načrtujejo se 3 
HE na območju srednje Save, 
ki bodo delovali v pretočno-
akumulacijskem režimu. S 
sprejemom obeh vladnih 
sklepov se začenja nadalje-
vanje priprave DPN za HE 

Suhadol, HE Trbovlje in 
HE Renke. Kot je znano, so 
srednjesavske občine (Litija, 
Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in 
Laško) že do zdaj sodelovale 
pri izdelavi smernic za DPN 
in pripravi Nabora projektov 
vodne, državne in cestne in-
frastrukture za te elektrarne. 
Pričakujemo, da bosta poteka-
la pospešena izdelava in spre-
jem DPN, kar je predpogoj za 
začetek same gradnje. 

Vlada Republike Slovenije 
je sprejela tudi Sklep o do-
datnih začasnih ukrepih 
razvojne podpore za prob-
lemsko območje z visoko 
brezposelnostjo za območje 
občin Hrastnik, Radeče in Tr-
bovlje. Ministrstvom in vlad-
nim službam je naložila, da v 
skladu z Zakonom o spodbu-
janju skladnega regionalnega 
razvoja v obdobju od 2013 do 
2018 upoštevajo omenjeno 
območje kot prednostno pri 
izvajanju razvojnih politik. 
Vlada je sprejela tudi Program 
spodbujanja konkurenčnosti 

in ukrepov razvojne podpore 
na tem območju v obdobju 
2013–2018. Vrednost in di-
namika posameznih progra-
mov in projektov se določita z 
državnim proračunom. Država 
bo s programom in z ukrepi, 
katerih skupna ocenjena vred-
nost znaša 30 milijonov evrov, 
v obdobju 2013–2018 prispe-
vala k razvoju gospodarstva 
in podjetij na območju občin 
Hrastnik, Radeče in Trbov-
lje. Strateški cilj je zmanjšati 
razvojne ovire in spodbuditi 
gospodarske dejavnike treh 
občin k izkoriščanju razvojnih 
priložnosti. Operativna cilja 
sta: zmanjšanje zaostanka v 
razvoju (nova delovna mesta 
in zaposlovanje, zagon novih 
podjetij, spodbujanje tujih vl-
aganj) in vzpostavitev pogojev 
gospodarske rasti (izboljšanje 
infrastrukture: prometna, 
gospodarska).

Čaka nas pestra jesen. Bod-
ite z nami še naprej!

Župan Vili Treven

Štipendije tudi letos

Občina Trbovlje že od leta 2002 dodeljuje občinske 
štipendije študentom na dodiplomskih študijskih pro-
gramih. Skladno s Pravilnikom o občinskih štipendijah v 
Občini Trbovlje je občina dolžna objaviti javni razpis v 
mesecu septembru za naslednje študijsko leto. 

Štipendije se dodeljujejo za obdobje enega leta, letno pa 
zanje namenjamo približno 23.000,00 evrov. Ker je naša 
občina že od leta 2005 tudi Občina po meri invalidov, vsa-
ko leto razpišemo vsaj eno štipendijo za osebe s posebnimi 
potrebami, sicer pa skupaj štipendiramo 13 štipendistk 
in štipendistov. Po opravljenem izbirnem postopku se s 
prejemniki štipendije sklene pogodba. V ta namen župan, 
zdaj že tradicionalno, povabi štipendistke in štipendiste k 
slavnostnemu podpisu pogodbe o štipendiranju. 

BESEDA ŽUPANA

Drage Trboveljčanke, dragi Trboveljčani, spoštovane bralke in spoštovani bralci našega časopisa!
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Sprejem zlatih  maturantk pri županu 

V mesecu avgustu je župan Občine Trbovlje Vili Treven 
sprejel zlate maturantke. To so bile letos tri dijakinje Gimna-
zije in ekonomske srednje šole Trbovlje: Sara Pusovnik, Barbara 
Švagan in Janja Stošicki. Župan jim je v svojem imenu in im-
enu Občine Trbovlje iskreno čestital, jim zaželel vse najboljše 
ob začetku študija in veliko uspehov na izobraževalni poti.
Vsem trem želimo lep konec počitnic in seveda uspešen študij.

Rekonstrukcija in energetska sanacija Osnovne 
šole Trbovlje

V avgustu je bila v prostorih Občine Trbovlje podpisana 
pogodba za izvedbo »rekonstrukcije in energetske sanacije Os-
novne šole Trbovlje« med naročnikom Občino Trbovlje in iz-
vajalcem KolektorKoling, d. o. o. Projekt obnove Osnovne šole 
Trbovlje je Občina Trbovlje začela že v letu 2009, ko smo se 
prvič lotili projektov, ki bi pozneje lahko pripeljali do rekon-
strukcije Osnovne šole Trbovlje.

V teh petih letih je Občina Trbovlje naročila projekte, ki so 
zajemali rekonstrukcijo 1. faze, ki je zajemala sprva še nadzi-
davo z učilnicami in s spremljajočimi prostori, za kar smo pri-
dobili tudi gradbeno dovoljenje, potem pa, namesto nadzidave, 
celotno energetsko sanacijo osrednjega dela šole, vključno s tel-
ovadnico, in 2. fazo, ki zajema energetsko sanacijo JV-dela OŠ.

Občina Trbovlje se je torej leta 2009 projekta lotila fazno, 
pozneje pa smo se, glede na zahtevnost izvedbe in mogoče vire 
financiranja, odločili, da celovito pristopimo k obnovi objekta. 
V zadnjih dveh letih smo aktivnosti še pospešili, pridobili PZI-
projekte za energetsko sanacijo JV-dela, pridobili sofinancer-
ska sredstva EKO SKLADA, pripravili načrt izpraznitve šole in 
preselitev učencev na nadomestne lokacije ter izvedli vse druge 
potrebne aktivnosti, ki nam končno omogočajo začetek izvedbe 
investicije. Občina Trbovlje je izbrala najugodnejšega ponud-
nika na podlagi objave na portalu javnih naročil. Ponudnikov 
je bilo pet. Najugodnejši ponudnik, družba KolektorKoling, d. 
o. o., je podal ponudbo v višini 2.507.351,74 evrov z DDV. 
Naročilo se oddaja po sistemu »ključ v roke«. Ocenjujemo, da 
bo celotna investicija znašala okrog 2,7 mio evrov.

Prejeli smo tudi pozitivni sklep o sofinanciranju OŠ Trbov-
lje s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Gre za ko-
hezijska sredstva v višini 166 tisoč za OŠ Trbovlje, in sicer za 
energetsko sanacijo JV-dela OŠ Trbovlje, kamor smo projekt 
ponovno prijavili po tem, ko na prvem razpisu naša vloga ni 
prejela dovolj točk. Na podlagi končnega soglasja Ministrst-
va za finance za zadolžitev smo podpisali pogodbo za najem 
dolgoročnega kredita.

Usklajen terminski načrt s strani izbranega izvajalca, skladno 
z zahtevami iz razpisa, predvideva dokončanje del maja 2014. 
Učenci OŠ Trbovlje bodo v času rekonstrukcije in energetske 
sanacije objekta obiskovali pouk v objektih Strojne tovarne Tr-
bovlje, Elektra Trbovlje, Doma Svobode, Gimnazije in ekonom-
ske srednje šole Trbovlje, OŠ Ivana Cankarja in Podružnične 
šole Alojza Hohkrauta.

Operacijo delno financira Evropska unija, Kohezijski sklad 
– Energetska sanacija Osnovne šole Trbovlje, JV-del. Operacija 
se sofinancira iz Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne 
prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija javnih stavb«.

Preplastitev atletske 
steze s tartanom

Konec meseca julija so se 
začela dela preplastitve atlet-
ske steze na stadionu Rudar. 
Atletska steza je dobila tartan-
sko prevleko, urejeno je tudi 
odvodnjavanje. Investitor je 
Občina Trbovlje, izvajalec del 

družba FIT Šport, d. o. o., iz-
brana na javnem razpisu. Dela 
so potekala do konca septem-
bra. Preplastitev atletske steze 
sofinancira tudi Fundacija za 
šport in sicer v višini 32.517 
evrov.

OBVESTILO 
Zdravstvenega doma Trbovlje 

Vodstvo Zdravstvenega doma Trbovlje obvešča vse 
občanke in občane Občine Trbovlje, da se, kljub ukinitvi 
izpitnega centra v trboveljski občini, zdravstveni pregledi 
voznikov še vedno opravljajo v Dispanzerju medicine dela, 
prometa in športa v Zdravstvenem domu Trbovlje.

Za pregled se lahko naročite na telefonsko številko 03 
56 24 136 (oseba za stik: Melita Benko Kmetič, diplomira-
na medicinska sestra).

ZLATE IN BISERNE POROKE

Cestitamo!

6. 7. 2013 ZLATA POROKA 
Stanislav in Marija Lipovšek 

17. 8. 2013 BISERNA POROKA  
Ivan in Gizela Košir
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Obnova vročevoda  
Sallaumines

V sklopu zaključnih del 
vročevoda se izvaja tudi 
ureditev površin na prom-
enadnem delu Ulice Sal-
laumines. Trenutno se izvajajo 
dela, potrebna za preureditev 
obstoječih poti in dostopov 
do posameznih vhodov v 
stanovanjske enote. To so: za-
menjava poškodovanih rob-
nikov, zamenjava dotrajane 
asfaltne površine, tlakovanje 
drevesnih kolobarjev. Glede 
umestitve kolesarske steze 
še ni dokončne odločitve, 
a tudi v primeru umestitve 
le-te bi bilo na območju Ul-
ice Sallaumines stanje enako 
prejšnjemu, saj je bila tudi 
do zdaj po tem območju 
omogočena vožnja s kolesi. 

Spremembe v delovanju Diabetološke 
ambulante Splošne bolnišnice Trbovlje

Na pobudo Društva diabetikov Trbovlje je potekal 
pogovor predsednika društva s strokovnimi delavci 
Diabetološke ambulante Splošne bolnišnice Trbovlje. Bol-
niki so izpostavljali problem dolgega čakanja v ambulanti, 
zato so iskali rešitve.

Predstavljamo dogovore oziroma spremembe, ki veljajo 
od 1. 9. 2013. 

1. Diabetološka ambulanta bo potekala vsak ponedeljek 
in sredo med 11. in 15. uro oziroma do konca obravnave 
bolnikov. 

2. Delovni čas laboratorija za klinične potrebe ambu-
lantne obravnave diabetikov bo po novem med 10.00 in 
13.30. Odvzemi bodo potekali po naročilu – 5 bolnikov 
na 30 minut. 

3. Način razvrščanja bolnikov v Diabetološki ambu-
lanti SBT 

Prvih pet bolnikov bo naročenih ob 10. uri v laboratorij 
za klinično medicino v SB Trbovlje. Po odvzemu bioloških 
vzorcev bodo bolniki odšli v čakalnico Diabetološke am-
bulante SBT, kjer se bodo pregledi praviloma začeli ob 
11. uri. Prvih pet naročenih bolnikov naj bi s pregledom 
končalo do 11.30. 

Drugih pet bolnikov bo naročenih čez pol ure (ob 
10.30) v laboratoriju, v ambulanti pa bodo pregledi zanje 
od 11.30 do 12.00. 

Razpored bo tako potekal za 35 naročenih bolnikov. 
4. Tako bolniki ne bodo več prejeli zaporednih številk 

za pregled v laboratoriju, pač pa bo za vrstni red v labo-
ratoriju in pregled pri zdravniku veljala le ura na vabilu. 
Zato prosimo, da na pregled ne prihajajo prej.

5. Zdravniki so opozorili tudi na izjemna stanja, ko bo 
morda zaradi nujne pomoči na oddelku prišlo do zamude 
pri pregledu, in prosijo za razumevanje.  

Cvetka Kozmus

Predstavitev rezultatov 
ankete o Trbovljah

 V sklopu priprave doku-
menta strategije razvoja Tr-
bovelj smo med občani in 
občankami Trbovelj naredili 
anketo in vas povprašali o vaših 
pogledih na Trbovlje in njihov 
razvoj. Nad odzivom smo bili 
prijetno presenečeni, saj je an-
keto izpolnilo več kot 500 lju-
di. Takrat smo vam obljubili, 
da bomo rezultate predstavili 
javno in zdaj to obljubo izpol-
njujemo. Vljudno vabljeni na 
predstavitev rezultatov, ki bo v 
torek, 1. oktobra, ob 15. uri 
v prostorih Gradiča Trbovlje. 
Rezultate nam bo predstavila 
dr. Naja Marot, ki je opravila 
analizo. Vabljeni!

 Podžupanja 
Jasna Gabrič, mag.

Prenova  mestne ulice 
Kešetovo–Rudarska 
cesta 

Prijava na razpis regij je bila 
uspešna, zato smo v mesecu 
maju prejeli sklep o dodelitvi 
nepovratnih sredstev. Dela so 
se začela izvajati v mesecu juli-
ju, ko smo začeli s prenovo od 
Zdravstvenega doma Trbovlje 
do igrišča Partizan, v letu 2014 
pa bomo nadaljevali s prenovo 
odseka Kamnikar–Zdravs-
tveni dom Trbovlje. Obnova 
poteka skladno s terminskim 
načrtom. Dela, ki se bodo iz-
vajala v naslednjem obdobju, 

so: novogradnja predvidenih 
komunalnih vodov – del vo-
dovoda, kabelska in elektro 
kanalizacija, rušitev opečnega 
zidu z novogradnjo tribune 
in ograditvijo obstoječega 
rokometnega igrišča, ureditev 
novega cestnega dostopa na 
stadion Rudar in do društva 
Partizan z izvedbo novega 
vstopa v objekt športnega 
društva Rudar, zamenjava 
nosilnega cestnega ustroja, as-
faltiranje cestnih površin, ure-
ditev peš površin – hodniki za 
pešce, namestitev nove javne 
razsvetljave in ureditev vseh 
pripadajočih površin.
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V šolskem letu 2013/2014 se je v Vrtec 
Trbovlje vključilo 145  novincev, tako da 
sta vpisana 502 otroka.

Razdeljeni so v enote:
•	Ciciban – 9 oddelkov, kjer je 171 

otrok v starosti od 1 do 6 let,
•	Mojca – 3 oddelki in razvojni odd-

elek za otroke s težjimi motnjami, 
63 otrok v starosti od 2 do 6 let,

•	Barbara – 6 oddelkov, 116 otrok v 
starosti od 2 do 6 let,

•	Pikapolonica – 8 oddelkov, 143 
otrok v starosti od 1 do 6 let,

•	Metuljček – Dobovec, 1 oddelek, 9 
otrok od 2 do 6 let.

V vrtcu ob začetku novega vrtčevskega 
leta dodajajo: »Zaposleni v vrtcu se že 
prav veselimo novega šolskega leta, ki bo 
prineslo nove izzive in predvsem prijetna 
doživetja. Uspelo nam je vključiti večino 
vpisanih otrok, na čakanju so otroci, ro-
jeni v letu 2013, ki še ne izpolnjujejo po-

gojev za vključitev. V večini oddelkov je 
upoštevana zgornja meja, plus dodatna 
dva otroka, tako je vključenih 31 otrok 
več.« 

Drugega septembra 2013 je v OŠ Tr-
bovlje vstopilo 63 prvošolcev. Na PŠ 
Dobovec je vpisan 1 prvošolec, na PŠ 
Alojza Hohkrauta jih bo 22, na matični 
šoli 40. Vseh učencev od 1. do 9. razreda 
je 536. Letošnje leto bo za učence OŠ Tr-
bovlje nekoliko drugačno, saj bodo zaradi 
obnove šole razseljeni na različne lokaci-
je. 2 oddelka 1. razreda bosta gostovala v 
Domu Svobode, 2 oddelka drugošolcev 
na OŠ Ivana Cankarja. Tretješolci 
matične šole bodo v prostorih Elektra 
Trbovlje, četrtošolci pa v GESŠ Trbovlje. 
Petošolci in šestošolci bodo obiskovali PŠ 
Alojza Hohkrauta, za 174 učencev zadn-
jega triletja pa so urejeni prostori v STT.

Po nekaj letih sta znova dva oddelka 
prvošolcev na OŠ Ivana Cankarja Trbov-
lje, in sicer 42 malih učencev, ki si želijo 
velikih znanj. Skupaj jih je to šolsko leto 
237, razdeljenih v 12 oddelkov in 2 odd-
elka podaljšanega bivanja. 

V šolskem letu 2013/2014 je v OŠ 
Tončke Čeč prvič prestopilo prag 44 
prvošolcev, vseh učencev na redni OŠ 
od 1. do 9. razreda pa je skupaj 280. Na 
oddelkih s prilagojenim programom je v 
šolskem letu 2013/2014 11 učencev.

Na Gimnaziji in ekonomski srednji 
šoli Trbovlje je vseh vpisanih dijakov 332, 
od tega 246 gimnazijcev in 86 bodočih 
ekonomskih tehnikov. 

Prag Srednje tehniške in poklicne šole 
Trbovlje je prestopilo 300 dijakov, skupaj 
v prvih letnikih jih bo 85, kar je skoraj 
toliko kot lansko šolsko leto (razen v 
programu avtoserviser, kjer je vpisanih 
manj). Srednje strokovno izobraževanje 
je začelo po posameznih programih na-
slednje število dijakov: elektrotehnik 19, 
strojni tehnik 15, tehnik računalništva 
22; v srednjem poklicnem izobraževanju 
bo v programu avtoserviser 11 dijakov, 
8 inštalaterjev strojnih inštalacij, v pro-
gramu oblikovalec kovin – orodjar 5 di-
jakov; v nižjem poklicnem izobraževanju 
se bo za pomočnika v tehnološki procesih 
začelo izobraževati 5 dijakov. 

Krajevna skupnost je zelo razvejana 
in razprostrta, kar pomeni, da porabimo 
precej časa ter sredstev za tekoča in in-
vesticijska vzdrževalna dela na področju 
komunalne infrastrukture. Kar nekaj 
cest je še v makadamski obliki,  asfalti-
rana cestišča so na posameznih odsekih že 
precej poškodovana. Krajevna skupnost v 
okviru svojih finančnih možnosti ureja 
problematiko v posameznem naselju. S 
svojimi načrti, pobudami in s programi 
sodeluje z vodstvom in s strokovnimi 
službami občinske uprave pri urejanju na 
področju komunalne infrastrukture. 

Krajevna skupnost ima svoje prostore 
v domu, ki so ga krajani v sodelovanju 
z donatorji zgradili v Gabrskem. Dom 

je bil v preteklosti namenjen zbiranju 
mleka za okoliške kmetije. Z ukinitvijo 
te dejavnosti je družabni del v zgornjem 
delu Trbovelj zamrl. Življenje in smisel 
doma krajevne skupnosti, druženje, 
sodelovanje in nudenje izobraževanja, so 
ponovno vnesle ženske, ki so združene v 
Aktiv kmečkih žena in deklet. Družabni 
del življenja v krajevni skupnosti se odvi-
ja vsako leto na srečanju  Knezdolčanov. 
Prireditev je postala že tradicionalna in 
se je udeležuje vse več krajanov, tudi iz 
drugih zaselkov. V tako raznoliki in raz-
vejani krajevni skupnosti je zelo pomem-
bno sodelovanje in zbliževanje ljudi, 
sploh v teh časih.  

Sedež KS Franca Salamona se nahaja 

v zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 
v pisarni številka 30, ki je v drugem na-
dstropju. Tehnično-administrativna dela 
in sprejem strank za KS opravlja delavka 
Sanda Hribar, ki je dosegljiva na tel. štev. 
03 56 34 800 ali prek elektronskega na-
slova sanda.hribar@trbovlje.si. Delavka 
za KS seznani predsednika z vsebino pre-
jetih pobud in pritožb krajanov, na katere 
se vedno odzove. Skupaj s pobudniki – 
krajani opravi ogled na terenu in v ok-
viru pristojnosti in pooblastil poskrbi za 
rešitev izpostavljene naloge.

Sanda Hribar in Jože Skušek, 
predsednik sveta KS Franca Salamona

KS Franca Salamona

Zaselki primestne Krajevne skupnosti Franca Salamona 
se nahajajo predvsem v hribovitem področju. Na poti proti 
pokopališču, ko vam pogled seže v zgoraj ležeče območje, lahko 
vidite zaselek Knezdol. Začne se nad naseljem Gabrsko; od 
gostišča Račič, po domače in starejšim bolj poznano pri Kurnik, 
vse do naselja, ki se razprostira nad Avtohišo Malgaj, ter do zad-
njih hiš, ki so na drugi strani brega ob cesti Trbovlje–Prebold. 
Od naselja Podmeja, uradno Knezdola, nas pot vodi čez Lizo 
do Medvednice in naselja Vrhe.

Novo šolsko leto 
se je začelo
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Stara šola prenaša znanja in vrednote naših prednikov v 
današnji čas, kjer se spet ceni ponovna uporaba izdelkov, izde-
lanih lokalno, ročno in unikatno. 

Namen projekta Stara šola je ohranjanje naravnih virov, 
zmanjševanje količine odpadkov, spodbujanje pomena lokalno 
in ročno izdelanih predmetov ter povezovanje različnih ustvar-
jalcev, kot so razni rokodelci in obrtniki (šivilje, mizarji ipd.), 
ki v okviru Stare šole izvajajo kreativne tehnične delavnice in 
predelujejo stare izdelke.

Stara šola ima odprta vrata za vse še uporabne izdelke in za 
njihove kupce; tu je lokalna izmenjava  prenovljenih izdelkov 
po simbolični ceni. 

Vam odvečne pa vendar še uporabne stvari so še vedno komu 
zanimive; v Stari šoli jim omogočimo novo zgodbo. Vaš na-
kup v Stari šoli pomeni ozaveščenost za odgovornejšo družbo in 
prijaznejši odnos do sveta. Kot popravljalnica oblačil pa Stara 
šola vašim najljubšim kosom naredi novi videz.

Glavna dejavnost Stare šole je ponovna uporaba; za nekatere 
kupce je zanimiv praktičen vidik in ne zavržejo še uporabnih 
stvari; za bolj čustvene zbiratelje so retro in unikatni izdelki ne-
precenljive vrednosti; mnogi pa iz okoljskega vidika podpirajo 
ponovno uporabo zato, da se manjšata količina odpadkov in 
poraba naravnih virov energije za izdelavo novih izdelkov.

Projekt Stara šola tudi kreira trg dela z vključitvijo ranljivih 
skupin, kot so dolgotrajno brezposelni in starejši brez zaposlitve, 
iskalci prve zaposlitve in mladi z nedokončano izobrazbo.

Z nakupom ponovno uporabljenih retro izdelkov ohranjamo 
okolje, omogočamo nova delovna mesta in varčujemo z ener-
gijo in denarjem. 

Na začetku tega leta so stekli pogovori o tem, da bi tudi v Trbovljah in Zasavju dobili prvi center ponovne 
uporabe, v tem primeru poimenovan Stara šola. Občina Trbovlje je podprla projekt ter prisluhnila idejam in 
pobudam. Projekt Stara šola je projekt v okviru socialnega podjetništva. 

Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje poskrbeli za varnost

V akciji Prvi šolski dnevi, na začetku novega šolskega leta so pri varovanju udeležencev v prometu sodelovali člani 
Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje, in sicer od 2. do 7. 9. 2013, pred štirimi šolami in na avtobusnih 
postajališčih  v Čečah in na Dobovcu. V letošnjem letu so bili prisotni tudi pred tovarno STT, ker so zaradi obnove 
Osnovne šole Trbovlje uvedli začasne razrede v tovarniških prostorih, pri Domu Svobode in pred prostori Elektra  Tr-
bovlje. Sodelovalo je 12 članov ZŠAM Trbovlje, ki so skupaj dežurali 106 ur in opravili 386 km z lastnimi vozili. 

Člani ZŠAM Trbovlje so sodelovali skupaj s Policijsko postajo Trbovlje in Svetom za Preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu  Občine Trbovlje. V času prisotnosti članov ZŠAM ni bilo večjega nespoštovanja cestno-prometnih predpisov. 
Opazili pa so pomanjkljivosti voznikov, kot so uporaba dnevnih luči, uporaba mobilnih telefonov v času vožnje ... Policisti 
so zabeležili nekaj primerov izsiljevanja voznikov na prehodih za pešce pred šolami. 

Veseli smo, da je čas prvih šolskih dni minil brez nesreč, za sodelovanje se zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli, da je tako! 

Zavod KNOF, socialno podjetje, 
Sevnica, Stara šola 
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Trbovlje; 
včeraj, danes, jutri 

Mladinski center Trbovlje 
je v petek, 30. avgusta, gostil 
dogodek z naslovom Trbovlje; 
včeraj, danes, jutri. Dogodek 
je nastal na pobudo številnih 
Trboveljčanov, združenih v 
spletno skupnost Trbovlje 
nekoč, kjer se že nekaj časa 
zbirajo in objavljajo foto-
grafije starih Trbovelj. Ob 
podpori Občine Trbovlje se 
je tako prek 200 ljudi zbralo 
na petkovem dogodku, kjer so 
bile na projekciji na ogled fo-
tografije starega mesta. Osred-
nji del dogodka je bil pogovor 
na naslovno temo, ki so se 
ga udeležili Marija Govejšek, 
Aleš Gulič, Miran Kalšek, Mi-
lan Cerinšek in predstavnik 
mlajše generacije Denis Lihič. 
Govorniki so si bili enotni, da 
imamo v Trbovljah razvojni 
potencial, ki je obet za lepši 
jutri.

Dogodka se je kot pred-
stavnica občine udeležila 
podžupanja Jasna Gabrič.

V naših življenjih se včasih 
stkejo vezi, ki ostanejo. Ne 
le med posamezniki, ampak 
tudi med celimi skupnostmi. 
Takšna vez še vedno obstaja 
med našo občino in Sal-
lauminesom v Franciji in jo še 
vedno ohranjamo.

Tudi letos se je 10 mladih, 
skupaj z dvema spremljeval-
cema, odpravilo v pobrateno 
občino, kjer so preživeli nepo-
zabnih 15 dni. V Parizu so si 
ogledali vse največje zname-
nitosti, kot sta Eifflov stolp in 
Slavolok zmage, obenem pa 
se čudili absolutno noremu 
pariškemu prometu. 

Prvo polovico počitnic so 
preživeli ob Atlantski obali, 
kjer so imeli možnost razisko-
vati stara mesta, kot sta St. 
Malo in Mont St. Michel. 
Sprehodi med starodavni-
mi obzidji so se menjavali 
s športnim programom na 
morju. Kljub nizkim temper-
aturam niso mogli izpustiti 
priložnosti, da bi se kopali v 
atlantskem oceanu, jadrali in 
veslali na odprtem morju, kar 
so doživeli kot še eno nepoz-
abno izkušnjo.  

Po petih dneh uživanja na 
morju pa so končno prispe-
li v Sallaumines. Dneve so 

preživljali v bližnjem mla-
dinskem centru, kjer so, ob 
najrazličnejših športnih igrah, 
spoznali vrstnike. Spremljali 
so jih tudi na številne izlete 
v vodni park s tobogani in 
zabaviščni park Asterix (eden 
najznamenitejših francoskih 
literarnih likov, vsem poznan 
in priljubljen).

Bivanje v Franciji so 
končali s praznovanjem 14. 
julija, francoskega narodnega 
praznika, in z lepim ogn-
jemetom ter letom nazaj v 
domovino. 

Ob koncu bi se lahko 
vprašali, čemu ves ta trud in 

denar. Zakaj je izmenjava 
tako pomembna? Petminutni 
pogovor z udeleženci bi za-
dostoval. Takšna izmenjava je 
veliko več kot so brezplačne 
počitnice. Je več kot nagrada 
za učence in dijake. Ljudje se 
vračajo z novimi izkušnjami. 
Videli so svet, spoznali drugo 
kulturo in stkali vezi. Ne le s 
Francozi, ampak med seboj. 
Dobri spomini najmočneje 
združujejo ljudi in jih ženejo 
naprej. Vsi letošnji udeleženci 
pa so bili enotnega mnenja: 
‘’Super, pojdimo še enkrat!’’

Peter Adamič

Izmenjava 
med Trbovljami in Sallauminesom

FOTO: Ines Gama

Veliko več kot le brezplačne počitnice.
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FOTOUTRINKI POLETNEGA DOGAJANJA

20 let delovanja plesne skupine En Knap 
domačina Iztoka Kovača so obeležili 
doma, v Trbovljah.

21. državna razstave psov CAC Trbovlje 
2013 je bila v avgustu tradicionalno na 
Kipah, kjer se je  zbralo 420 psov in 
njihovih lastnikov iz vse Evrope.

Četvorka maturantov v mestnem parku.

Dirka starodobnikov na Katarino je tudi 
letos uspela. Letos je ob sklepni prireditvi projekta 

Ciciban in šport na stadionu Rudar 
cicibane pozdravil tudi župan.

Na osrednji slovesnosti ob občinskem praz-
niku so nastopili združeni pevski zbori.

Občinski otroški parlament na temo 
Trbovlje danes je potekal v prostorih 
Občine Trbovlje.

Odprli smo obnovljeno cesto Novi dom–
Partizanska cesta.

Pred osrednjo slovesnostjo smo v Gradiču 
pripravili sprejem letošnjih občinskih 
nagrajencev in častnega občana.

Slovesnost ob zaključku ureditve 
obnovljenega dela lokalne ceste 
Trbovlje–Klek, na odseku od 
Zdravstvenega doma do Vrtca Trbovlje, 
Enota Pikapolonica.

Srečanje Žabjevaščanov vsako leto 
pripravi Turistično društvo Trbovlje.

FOTOGRAFIJE Z DOGODKOV REDNO OBJAVLJAMO TUDI 
NA NAŠI SPLETNI TER FACEBOOK STRANI!

www.srcnotrbovlje.si

Županova nogometna ekipa je na 
premagala ekipo „nogometnikov.”
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Udeleženci dolgoletne izmenjave 
Trbovlje–Sallaumines na sprejemu pri 
županu in podžupanji.

Visoko obletnico, 110 let, je praznovala 
Delavska godba Trbovlje.

Zasavska slovesnost ob 22. letnici vojne 
za Slovenijo in dnevu državnosti je 
potekala na Kumu. Slavnostni govornik je 
bil evropski poslanec Jelko Kacin.

Kot vsako leto smo tudi letos pripravili sprejem za 
najuspešnejše osnovnošolce. V sejni sobi jih je sprejela 
podžupanja Jasna Gabrič.

Sprejeli smo tudi najuspešnejše srednješolce.

Foto: Žiga Žiber, Erik Lutman, Občina Trbovlje

Brezplačno izobraževanje s področja upravljanja premoženja in slovenščine

Čas krize je včasih a tudi dobra priložnost, da pri sebi kaj postorimo. Nekateri želijo spremeniti videz, drugi želijo zamenjati 
poklicno področje, spet tretji se lotevajo urejanja premoženja in osebnih financ. Če pa znamo dobro komunicirati, se lahko 
izognemo marsikateri nevšečnosti. Za učenje je vedno pravi čas, zato se na Zasavski ljudski univerzi tudi v novem šolskem letu 
prilagajamo potrebam ljudi in sodobnega časa. V okviru programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (NIO) od 
2012 do 2014 smo za občane Zasavja pripravili dva brezplačna tečaja.

Prvi je 60-urni tečaj Upravljanje z osebnim premoženjem in je namenjen občanom, da osvežite in dobite nova znanja ter 
informacije, ki vam bodo v pomoč pri upravljanju vašega osebnega in družinskega premoženja.

Drugi brezplačni 50-urni tečaj nosi naslov Z boljšo komunikacijo do lažje vključitve v družbo in je namenjen tujcem, ki se 
želijo naučiti slovenščino. Udeleženci boste v programu osvežili in pridobili nova znanja ter informacije, ki vam bodo v pomoč 
pri vsakdanjem sporazumevanju v slovenskem jeziku. Na ta način boste lažje premagovali kulturne in jezikovne ovire, s katerimi 
se morda srečujete v družbi oz. pri vašem delu.

Oba tečaja se bosta začela takoj po zapolnitvi skupine,
predvidoma v septembru 2013 in bosta potekala dvakrat tedensko v popoldanskem času.

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE.
Prijave že zbiramo, upoštevali bomo vrstni red prijav.

Pokličite na 03 56 55 120 in 03 56 31 190 ali nas obiščite na www.zlu-trbovlje.si.

 

Besedilo: Polona Trebušak, ZLUoglasno sporočilo
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Rak dojk je najpogostejši 
rak pri ženskah. Vsako leto 
zboli vse več žensk. Po zad-
njih statističnih podatkih v 
Sloveniji letno število na novo 
obolelih seže do 1200, umre 
pa jih okoli 400. Rožnati ok-
tober je mesec, ko se različne 
organizacije, skupine in 
posamezniki še bolj vneto 
trudijo opozoriti na prob-
lematiko obolevanja za tem 
najpogostejšim rakom žensk 
ter jih primerno informirati 
in ozavestiti. Pomemben del 
njihovih dejavnosti je tudi 
pomoč obolelim z željo po nji-
hovem čimprejšnjem okrevan-
ju ter skrb za celostno rehabil-
itacijo in čim bolj kakovostno 
življenje z boleznijo.

Prva pobuda za množično 
ozaveščanje o pomembnosti 
samopregledovanja in rednega 
opravljanja mamografij je dala 
ameriška skupina prostovoljk 
leta 1998. Pobuda je hitro 
prerasla meje nove celine in 
našla svoj dom tudi v Sloven-
iji. Tu jo podpirata dve močni 
organizaciji: EuropaDonna in 
Mednarodno združenje za boj 
proti raku. Znotraj slednjega 
tudi skupina v Trbovljah.

Prostovoljke so združile 

moči in lokalno skupino 
za samopomoč Društva 
onkoloških bolnikov pod tak-
tirko Trboveljčanke Tončke 
Odlazek ustanovile tudi pri 
nas. Ustanoviteljica je za svoj 
nesebičen prispevek pre-
jela tudi prvojunijsko na-
grado, naslednje leto pa bodo 
članice obeležile četrt stoletja 
delovanja.  

Danes skupino ob strok-
ovnem vodenju Zdenke 
Deželak koordinira Lidija Hu-
tar. Sama je pred osemnajstimi 
leti izvedela slabo novico, ki 
jo je odpeljala na ljubljansko 
onkologijo. V dveh tednih so 
jo operirali in poslali na sedem 
kemoterapij, čemur je sledilo 
še trideset obsevanj.  »Rak 
ni hec!« poudarja Hutarjeva, 
ki je bolezen sicer uspešno 
premagala, a je za to potre-
bovala močno voljo in leto 
strokovne psihične pomoči. 
Takoj za tem pa se je opogu-
mila in stopila v stik s skupino 
za samopomoč. Šestnajst let 
pozneje je še vedno aktivna 
članica, s svojimi izkušnjami, 
predanostjo in z delom pa 
pomaga drugim, ki se zatečejo 
po pomoč. 

V času Lidijinega aktivnega 

sodelovanja v  trboveljski veji 
društva se je le-ta preimeno-
vala iz Skupine za samopomoč 
žensk z rakom dojke v Skupi-
no za samopomoč bolnikom z 
rakom. »Raka je vse več in tako 
tudi bolnikov, ki se zatečejo k 
iskanju pomoči.«

Članice se srečujejo enkrat 
mesečno, in sicer vsak zad-
nji četrtek v mesecu v Zdravs-
tvenem domu Trbovlje.  

»Ker imamo predano 
strokovno vodjo, moje delo 
v glavnem zajema organi-
zacijske dejavnosti. Vodim 
članstvo, dvakrat ali trikrat let-
no se udeležim izobraževanj, 
ki jih pripravlja društvo na 
državni ravni, na željo članic 
pa tudi povabim strokovn-
jake, ki nas obveščajo o zdrav-
ljenju, okrevanju in vadbi. 
Največ dela imamo, poleg 
marčevskega svetovnega tedna 
boja proti raku, ravno zdaj, 
pred oktobrom,« trdi Lidija, 
ki delo skupine koordinira že 
sedmo leto in se nadeja pri-
jetne obeležitve petindvajsete 
obletnice delovanja naslednjo 
jesen. 

Rožnati oktober, ki ga 
simbolizira roza pentlja, je 
mesec, ko so na področju in-
formiranja in ozaveščanja še 
posebej aktivni. Letos se bodo 
koordinatorji in strokovni 
vodje udeležili supervizijskega 
srečanja, pripravili promo-
cijsko akcijo pred Zdravs-
tvenim domom Trbovlje in 
zdaj že tradicionalno pri-
pravili sodelovanje s srednjimi 
šolami.   

Skupina je pomemben de-
javnik v borbi posameznika 
z rakom ravno zaradi oseb-
nega pristopa. Lidija pravi: 
»Srečanja vedno začnemo s 
predstavitvijo. Vsaka pove, 

kako se imenuje in koliko časa 
je minilo od njene operacije.« 

Vsak ima svojo zgodbo, 
svoje zdravljenje, se srečuje 
s svojimi zdravstvenimi in 
čustvenimi izzivi ter se bori 
na svoj način. »Ravno dejstvo, 
da primer nobene od nas ni 
osamljen, da je to pot pre-
hodilo že mnogo žensk pred 
nami, nam daje navdih in 
voljo,« poroča koordinatorka 
skupine, ki zase prizna, da se 
je na začetku bolezni sram-
ovala. »Kar pa seveda ni nič 
neobičajnega,« razloži.

Na srečo v Sloveniji de-
luje kar nekaj organizacij, ki 
s svojimi programi, kot so 
na primer EuropaDonna in 
Dora, opozarjajo, izobražujejo 
in osveščajo o raku dojke.

Z osemnajstimi leti 
izkušenj, svetovanj in 
samopomoči Lidija Hu-
tar na vprašanje, kaj svetuje 
ženskam, ki se jim doslej ni 
bilo potrebno soočiti z rakom 
dojke, odgovarja: »Poslušajte 
svoje telo, kaj se z njim dogaja 
in kaj vam sporoča.«

Avtor: Primož P. Ram Siter

OZAVEŠČAMO

Mesec boja proti raku dojk

Lidija Hutar svetuje:
»Samopregledovanje je 

lahko vaša rešilna bilka. 
V tednu po menstruaciji 
bodite še posebej pozorne, 
ženske v menopavzi pa si iz-
berite vsaj en dan v mesecu 
za temeljit samopregled. 
Če opazite kakršno koli za-
trdlino, nikar ne odlašajte z 
obiskom zdravnika.« 
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Sedeminšt ir ideset letna 
Trboveljčanka, zaposlena na 
okrajnem sodišču v Ljubljani, 
je ravno preživela najhujši šok. 

»Čisto frišna sem!« v šali 
pravi Renata Weiss in resno 
nadaljuje, da je  »… pred de-
vetimi meseci po naključju 
opazila zatrdlino v levi dojki 
in o tem poročala svojem gine-
kologu.« Takrat se je zgodba z 
rakom začela. »Pred tremi leti 
sem bila na mamografiji v Tr-
bovljah in kljub temu, da je 
bila sprememba na levi dojki 
vidna, je bil izvid po punkciji 
negativen. Vendar mi je glede 
na to, da je moja babica tudi 
zbolela za rakom na dojki, 
ginekolog svetoval preven-
tivne polletne preglede.«

Ker se je ginekologu zdela 
sumljiva zatrdlina v levi dojki, 
je še isti dan dobila napotni-
co za ljubljansko onkologijo, 
kjer so opravili dve punkciji, 
mamografijo ter ultrazvok 
pazduhe in dojk. 

Diagnoza: pozitivna. 
Onkologi so odkrili hormon-
sko odvisni rak. Kar pomeni, 
da se zdravi sistemsko, torej 
s kemoterapijo in naslednjih 
pet let kot dopolnilno terapijo 
z zdravilom Nolvadex. Re-
nata je bila postavljena pred 
dejstvo, da se bo naslednjih 
nekaj mesecev primorana bo-
riti z železno voljo, da bo treba 
bolezni pokazati ostre zobe. 

»Seveda, sprva sem se odz-
vala nadvse čustveno kot 
vse druge bolnice. Prišli so 
strah, žalost in vprašanje 
»Zakaj ravno jaz?«. In kot da 
samo soočanje s smrtonosno 
boleznijo ne bi bilo dovolj 
čustveno napeto, smo v tistih 
dneh ravno pričakovali ro-
jstvo vnukinje.« Bolnica se je 
hrabro postavila pokonci in si 

odločno zadala, da je rak ne 
bo ubil, da ga bo preživela ter 
videla prve korake in slišala 
prve besede svoje vnukinje. 

Začelo se je zdravljenje, na-
jprej s šestimi ciklusi kemoter-
apije. »Ta sicer uničuje rakave 
celice, a uniči tudi zdrave, 
zato si lahko mislite, kako se 
človek počuti,« razlaga Weiss-
ova. Kemoterapija je tumor 
zmanjšala do te mere, da ga je 
lahko v celoti odstranil prof. 
dr. Janez Žgajnar, dr. med., 
specialist kirurg. Prav tako je 
odstranil vse bezgavke, ki pa 
so bile na srečo negativne, 
tako da ni bilo potrebno na-
daljnje obsevanje.

A zdravljenje še ni pod stre-
ho, saj Renato čaka pomem-
ben del – rekonstrukcija iz 
lastnega tkiva. Torej še ena 
zelo zahtevna operacija, ki jo 
izvajajo plastični kirurgi v lju-
bljanskem kliničnem centru.

»V primeru bolnic z rakom 
dojke se zdravljenje nekje sicer 
konča, a vedno obstaja bo-
jazen, da se rak ponovi, zato 
računam na najboljše,« se na-
deja Renata. V šali, a z nepo-
zabno življenjsko izkušnjo v 
žepu, konča svojo pripoved: 
»Očitno bo sodišče moralo še 
nekaj mesecev brez mene.«

Sicer so vtisi še zelo sveži, a 
v dozdajšnjem premagovanju 
bolezni, tako pri telesu kot pri  
čustvih, Renata ob svoji novo-
rojeni vnukinji črpa energijo 
predvsem iz svojega optimiz-
ma in pomoči svojih bližnjih, 
prijateljev in sodelavcev, skrat-
ka vseh, ki jo imajo radi in ki 
so ji stali ob strani v zagotovo 
najtežjih trenutkih njenega 
življenja. 

Prav tako se je vključila 
v trboveljsko Skupino za 
samopomoč bolnicam z ra-

kom pri Društvu onkoloških 
bolnikov Slovenije. Sicer se 
je vključila šele letos poleti 
po končani operaciji, vendar 
je to zelo pozitivno predvsem 
zato, ker vidiš, da nisi sam, 
da je ljudi z rakom ogromno. 
Dobiš prave informacije, tudi 
smeha in zabave je kar precej. 
Predvsem je rak dojk bolezen, 
katere pojavnost še narašča. 
V Sloveniji zbolijo na dan 
tri ženske. In o tej bolezni je 
potrebno govoriti, ne pa se 
skrivati in se je slučajno sra-
movati. Odločna je, da bo v 
skupini za samopomoč vztra-
jala tudi zaradi drugih, tistih, 
ki bodo prišle za njo: »Tako 
kot jaz črpam navdih od 
drugih, se mi zdi odgovorno 
svoje izkušnje deliti naprej.«

»V času svojega zdravljenja 
in operacije na Onkološkem 
inštitut Ljubljana sem spozna-
la nove prijateljice. Nekaj drži 
kot pribito. Tako močnih in 
pogumnih žensk, kot so bol-
nice ali  ozdravljenke raka na 
dojki in ki premorejo tolikšno 
mero volje do življenja in 
pozitivne naravnanosti, ni-
sem videla nikjer. Z njimi se 
prav rada in redno srečujem,« 
poudari bolnica, ki je na go-
tovi poti, da s časom tudi 
uradno postane ‘ozdravljenka’. 

Renato Weiss sta pri njen-
em zdravljenju s kemotera-
pijo spremljala onkologinja 
in aktivistka programa Eu-
ropaDonna doc. dr. Si-
mona Borštnar in njen os-
ebni zdravnik Žiga Sotler, dr. 
med. »Svoje delo opravljata 
več kot korektno, predvsem 
pa s čutom za soljudi, za kar 
jima bom vedno hvaležna,« 
poudarja Renata.

Avtor: Primož P. Ram Siter

RAK DOJKE OSEBNO

»Zakaj ravno jaz?«

Preizkušnja z rakom je 
težka.

»… a danes, ko gledam pre-
tekle mesece, ocenjujem, da je 
bil boj pomembna življenjska 
izkušnja. Človek po njej začne 
ceniti male stvari v življenju. 
Vsak vdih postane dragocen.«
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Problematiko raka na 
prostati pri moških lahko 
vzporedimo z rakom na do-
jki pri ženskah. Glede na po-
datke Registra raka RS je rak 
prostate najpogostejši rak v 
moški populaciji s približno 
pojavnostjo 20 %, kar sov-
pada z najpogostejšim rakom 
pri ženski populaciji, torej z 
rakom dojke. Ocena za leto 
2008 je skoraj 1000 na novo 
odkritih bolnikov z rakom 
prostate.

Rak prostate raste počasi, 
od nastanka bolezni do 
kliničnih znakov mine lahko 
tudi 15 let, do pojava odd-
aljenih zasevkov pa nadaljnjih 
5 let. Bolniki so pri začetni ob-
liki raka navadno brez težav. 
Težave z uriniranjem so pri 
začetnih tumorjih praviloma 
posledica povečanja prostate, 
med te pa štejemo pogosto 
uriniranje (zlasti ponoči), 
težave z začetkom uriniran-
ja, šibek ali prekinjen curek, 
pekoče bolečine pri uriniran-
ju, težave z erekcijo, bolečine 
pri ejakulaciji in kri v urinu 
ali spermi. Znaki razsoja 
bolezni so večinoma bolečine 
v kosteh, lahko pa se kažejo 
tudi v utrujenosti, poman-
jkanju teka in hujšanju ter 
v bolečinah v trebuhu. Pos-
ledice napredovalih zasevkov 
v kosteh so lahko tudi okvare 
živčnih korenin in kompresija 
hrbtenjače. Redkejši so znaki 
razsoja v spolovila in spodnji 
del trebuha ter v medenične 

in trebušne bezgavke, ki jih 
spremlja otekanje nog.

Ženske bolnice se danes 
lahko zatečejo k programu 
EuropaDonna, moški pa smo 
trenutno v malce slabšem 
položaju, saj slovensko zdravs-
tvo še nima posebnega prese-
jalnega testa, ki bi zanesljivo 
odkrival moške, pri katerih se 
je razvil rak prostate. Tako je 
še vedno prvi pregled pri os-
ebnem zdravniku digitorek-
talni pregled, pregled krvi na 
PSA (prostatični specifični 
antigen, ki pa tudi ni zanesljiv 
pokazatelj bolezni), nadaljnje 
preiskave pa opravi urolog: 
transrektalni ultrazvok, bi-
opsijo in posledično pregled 
tkiva pod mikroskopom 
(histološki pregled), ki nam 
edini lahko natančno opredeli 
stopnjo bolezni.

Dobra novica je, da ob 
uspešni  medijski pokritosti 
raka prostate pacienti pride-
jo v ambulanto relativno 
hitro, že ob prvih težavah pri 

uriniranju. Prav tako so do-
bro poučeni o mogočih pre-
iskavah, še posebej o PSA. 
Tudi digitorektalni pregled, 
ki predstavlja nadležen del 
pregleda, ni več takšen tabu, 
saj moški razumejo, da je 
nujen za nadaljnjo diagnos-
tiko. Seveda je diagnoza raka 
prostate za posameznika velik 
šok, si pa večina pacientov 
želi čim hitrejše obravnave pri 
onkologih. Oboleli pri zdrav-
ljenju dobro sodelujejo, ob 
tem pa iščejo mogoče alterna-
tivne metode, ki bi pomagale 
k izboljšanju obetov bolezni.

Avtor: Žiga Sotler, dr. med., 
specializant družinske 

medicine

»Na začetku se spomnim 
mamografskega pregleda, ki 
je trdil, da sem zdrava,« na 
vprašanje, kako se je začela 
njena zgodba z rakom do-
jke, odgovarja Alenka Novak, 
ozdravljena komercialistka na 
Radiu Kum. »Ob dopolnjen-
em petdesetem letu sem pre-
jela Dorino vabilo na rutinski 
pregled,« se spominja. »Ah, saj 
ga ne rabim, sem si rekla, saj 
je vse v redu, tako ali tako sem 
bila pred kratkim na pregledu,« 
je bila prepričana Alenka. A 
vabilo je vseeno shranila, saj 
se je spomnila besed nekdanje 
sodelavke Tončke Odlazek, ki 
je pred tem poročala o trudu, 
ki so ga vložile s kolegicami, 

da so program Dora pripeljale 
v Zasavje. Rekla sem si, da me 
nič ne stane in šla na pregled.

Alenka poudarja, da so ga 
strokovnjaki opravili zelo ko-
rektno in jo tudi v dveh dneh 
poklicali. Na njeno veliko 
presenečenje in šok so stroko-
vnjaki odkrili rakavo tkivo. 
»Bil je karcinom agresivne 
vrste, majhen, a zelo hiter, 
ki ga je bilo treba tudi hitro 
odstraniti,« pojasnjuje Nova-
kova. Doda, da so jo pri Dori 
vzeli zelo resno in da je bila 
čez mesec dni že pri kirurgih.

Na vso srečo je njen del 
zdravljenja, ki je trajal od 
septembra 2010 do februarja 
2011, obsegal samo kirur-

gijo in obsevanja, ne pa tudi 
kemoterapije.

Danes ozdravljena Alenka 
se spominja nepredstavljivega 
šoka, ki je zgrmel nanjo in 
na družino, ko je izvedela za 
bolezen. 

»… a  sem danes raku  na-
dvse hvaležna. Začela sem 
ceniti življenje, več časa pos-
vetim sebi, ne bojim se po-
globiti vase in se manj oziram 
na druge. Začela sem živeti 
bolj zdravo, zdaj popazim na 
hrano in gibanje. Poskušam s 
polnimi pljuči vdihniti vsak 
trenutek življenja.«

Avtor: Primož P. Ram Siter

Alenka Novak: Dora mi je rešila življenje
Alenka Novak živi normalno, zdravo in polno življenje, ponosna ozdravljenka raka dojke pa je odločena tudi, 
da bo v prihodnje prispevala k čim širšemu ozaveščanju žensk o problematiki, izzivih in rešitvah te bolezni.     

Kaj pa moški in rak na prostati?

Po podatkih Registra 
raka RS za leto 2009 je v 
Zasavski regiji približno 
10 % moških rakavih 
bolnikov, ki zbolijo 
za rakom na prostati, 
kar je polovica manj 
kot na slovenski ravni. 
Novejših podatkov tre-
nutno žal nimamo, še 
vedno pa v naši regiji 
prevladuje karcinom 
pljuč.
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Meseca maja so uporabniki 
VDC Zagorje ob Savi nas-
topili v Cankarjevem domu 
ob 50-letnici Zveze društev 
Sožitje. Regijski zavod VDC 
Zagorje ob Savi vključuje 113 
uporabnikov z območja občin 
Trbovlje, Zagorje, Hrastnik in 
Litija (od tega jih 34 prihaja iz 
Trbovelj). Osnovna dejavnost, 
ki jo zaposleni sprejemajo kot 
poslanstvo, je skrb za čim bolj 
kakovostno življenje odraslih 
oseb z motnjami v duševnem 
in telesnem razvoju. Pohvalijo 
se lahko tudi z dejstvom, da je 
VDC Zagorje ob Savi prvi in 
še vedno edini VDC v Sloven-
iji s pridobljenim mednarod-
nim certifikatom kakovosti 
E-QALIN. S tem sistemom 
odličnosti za evropske social-
novarstvene zavode uradno 
dokazujejo, da z medsebojnim 
spoštovanjem in sodelovanjem 
vseh interesnih skupin (upo-
rabnikov, svojcev, zaposlenih, 
lokalne skupnosti, države) iz-
vajajo kakovostno storitev za 
in z uporabniki, naravnano 
k nenehnim izboljšavam in 
razvoju. Delovanje VDC-ja 
se že leta prepleta in dopol-
njuje tudi z delovanjem loka-
lnih društev Sožitje, katerih 
zveza je letos praznovala 50 let 
delovanja in ob tem jubileju 
priredila proslavo v Cankarje-
vem domu. Vsaka regija je bila 
zastopana z  izbrano točko, ki 
jo izvajajo osebe z motnjami 
v duševnem in telesnem raz-
voju. Svojo točko je pripravil 
tudi zasavski VDC in bil iz-
bran za nastop na proslavi, kar 
je bil velik izziv in hkrati ve-
lika čast za vse uporabnike in 
zaposlene. 

O nastopu sem se po-
govorila z direktorico Ano 
Režun, kije povedala, da so 
se povabilu na nastop odzvali 
z veseljem in z vso resnostjo. 
»Pravi projekt je predstavljala 

že sama priprava točke, ki je 
vsebovala recitacijo, ples in 
petje, kar je tako z vsebino kot 
z izvedbo prepričalo komisijo, 
da so izmed vseh predlaganih 
točk izbrali prav nas za tako 
pomemben dogodek.« 

Nastop se je začel z instru-
mentalno glasbo Vedno otrok 
avtorja Marijana Korošca. 
Ob glasbi sta Vesna Matekelj 
in Tanja Skubic plesali z Da-
vidovimi krili. Sledila je re-
citacija avtorice Mateje Virant 
z naslovom Mimohod v izved-
bi Mirana Amerška. Vrhunec 
točke pa je predstavljal zbor, 
ki je zapel pesem Večno otrok. 

Nastopilo je kar 36 VDC-
jevcev, solistka Megi Gorenak 
je navdušila s svojim čistim 
vokalom, plesalki Vesna in 
Tanja pa sta odlično začeli in 
končali celotno zgodbo točke. 

Heda Kovač in Špela Režun, 
idejni vodji in koordinatorki 
projekta, sta povedali, da je 
uporabnike to, da so bili izb-
rani za nastop v Cankarjevem 
domu, navdušilo in spodbudi-
lo, jim dvignilo samozavest in 
jih resnično osrečilo. 

Na svojih spletnih straneh 
so VDC-jevci zapisali, da se 
je skoraj zagotovo: »… vsakdo 
med nami že kdaj znašel v 
temi, vsakdo med nami je že 
kdaj tipal med ostrimi robo-
vi sveta, vsakdo se je že kdaj 
znašel med kupom razbitih 
črepinj ...«

A zasavski VDC-jevci 
nikoli ne obupajo. Njihov 
moto namreč izhaja iz kratice 
VDC – Vztrajno Do Ciljev. 
Njihovo upanje, trud in vz-
trajnost pa so jim v pomoč 
tudi v današnjih težkih časih. 
Uspelo jim je namreč, da so 
si zagotovili večino finančnih 
sredstev za naložbo v novo 
stanovanjsko skupino. Nova 
enota bo nudila dom desetim 
uporabnikom, ki se jim tako  

ne bo potrebno, zaradi neza-
dostnih bivalnih zmogljivosti, 
izseliti iz Zasavja.

1. 10. 2013 ob 10. uri v 
Europarku pod okriljem Eu-
ropaDonne organizirajo 2. tek 
in hojo za upanje. Športno-
humanitarna prireditev, ki 
omogoča zasavsko medgen-
eracijsko druženje, socialno 
vključevanje invalidov in 
starejših, na kateri se poudar-
ja pomen zdravega načina 
življenja vseh Zasavcev. Tako 
kot v lanskem letu startnine 
ne bo. Zbirali pa se bodo pros-
tovoljni prispevki za opremo 
nove stanovanjske skupine 
VDC-ja. 

»Ob koncu prireditve 
smo s preostalimi 

nastopajočimi, 
predsednico Društva 

Sožitje dr. Katjo 
Vadnal, predsednikom 
naše države Borutom 
Pahorjem in s polno 
dvorano zapeli Dan 

ljubezni. To je bil za vse 
nas, zasavske VDC-jevce, 
res nepozaben dan, ki ne 

mine nikdar.«

Srečanje borcev na Vrheh

Trboveljski borci so praznovali 12. julij, svoj praznik, ki je 
povezan z ustanovitvijo prve trboveljske partizanske čete. Ta 
je bila ustanovljena na Vrheh pred dvainsedemdesetimi leti. V 
spomin na ta dan se pred brunarico na Vrheh zbirajo tisti, ki 
spoštujejo in prenašajo vrednote NOB. Na letošnjem srečanju 
je spregovoril generalni sekretar Zveze borcev za vrednote 
NOB Mitja Klavora, ki je poudaril, kako pomembna so po-
dobna srečanja, predvsem je govoril o vrednotah, ki jih morajo 
začutiti in občutiti mlajši rodovi. Svoboda ni podarjena, zanjo 
se je potrebno boriti. Tovariš sekretar je izročil visoka priznanja 
Zveze borcev Slovenije,  in sicer: zlato plaketo Francu Horvatu, 
dolgoletnemu predsedniku Krajevne organizacije Ernest Koželj, 
srebrno pa, za dobro sodelovanje, Osnovni šoli Tončke Čeč 
Trbovlje. Dogodka sta se udeležila tudi župan in podžupanja 
Občine Trbovlje. Župan Vili Treven je nagovoril vse prisotne.

Marija Govejšek, Zveza borcev za vrednote NOB Trbovlje

Vztrajno do ciljev
Več o VDC-ju in 
aktualnih dogodkih 
lahko preberete 
na njihovi 
spletni strani 
www.vdc-zagorje.si.

Za nastop so prejeli številne čestitke.Avtor: Kim Kern



V četrtek, 12. 9. 2013, se je začela vadba joge društva Joga v vsakdanjem življenju.
Vadba bo vsak četrtek od 19.00 do 20.25 v prostorih OŠ Alojza Hohkrauta in je primerna za vse starostne skupine.
Vključuje telesne vaje, dihalne vaje ter vaje sproščanja, miselne zbranosti in meditacije. 

do 30. 9. Območna razstava odraslih likovnikov, Stara galerija DDT, JSKD Trbovlje, Delavski dom Tr-
bovlje (DDT)

do 1. 10. Intermedijska razstava Skladba za harmoniko, Tomaž Grom, Nova galerija DDT, Delavski dom 
Trbovlje

četrtek, 
26. 9.

ob 13. uri Prireditev z nastopi učencev ob evropskem dnevu jezikov, OŠ Tončke Čeč, Občinski aktiv 
učiteljev angleščine 
Tradicionalna obrt v Zasavju, dopoldanske delavnice in popoldanska predstavitev za starše (se-
jem), dvorišče za šolo, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

petek,
27. 9.

ob 19. uri Koncert klasične in romantične glasbe, Zasavski godalni orkester poco meno mosso, Gradič

ob 19. uri Koncert Moške vokalne skupine Un ‘s Trboul z gostujočim Moškim pevskim zborom Alpina 
Žiri pred odhodom na skupno gostovanje v Francijo, Dom Svobode Trbovlje

sobota,
28. 9.

ob 19.30 Nora komedija Vesela, debela Štajerka, Zavod za kulturo Maribor, gledališka dvorana DDT,  
Delavski dom Trbovlje

Društvo upokojencev Trbovlje pripravlja in vabi na tradicionalne kulturne prireditve ob Tednu upokojencev.
Od 30. septembra do 5. oktobra bo v galeriji Delavskega doma Trbovlje na ogled razstava ročnih del sekcije Zlatice.
Osrednja proslava bo v petek,  4. oktobra, ob 18. uri v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje. 

torek,
1. 10.

ob 19. uri Glasbeni abonma Štiglc, prvi koncert Šusfogl: Trobilni ansambel TASF, oder gledališke dvorane 
DDT,  Delavski dom Trbovlje

sreda,
2. 10.

ob 19. uri Predavanje, Boris Muževič: Civilizacija pred našo, čitalnica Oddelka za odrasle, Knjižnica Ton-
eta Seliškarja Trbovlje

petek,
4. 10.

ob 18. uri Osrednja slovesnost ob Tednu upokojencev, gledališka dvorana DDT, Društvo upokojencev 
Trbovlje

sobota, 
5. 10.

ob 10.30  Lutkovna matineja Gospa Pehtra, Kud Desni žepek Ljubljana, kinodvorana DDT, Delavski 
dom Trbovlje

7.–13. 
oktober

Teden otroka z naslovom Kako je biti otrok v današnji družbi, Društvo prijateljev mladine Tr-
bovlje

7.–11. 
oktober

od 8. do 
13. ure

Teden otroka v Gradiču, Društvo prijateljev mladine Trbovlje

sreda, 
9. 10.

ob 19. uri Pogovorni večer v knjižnici, Matevž Lenarčič, čitalnica Oddelka za odrasle, Knjižnica Toneta 
Seliškarja Trbovlje

četrtek, 
10. 10.

ob 17. uri Simpozij Apologeti nove civilizacije (v angleškem jeziku), prof. HiroshiIshiguro, dr. Leon 
Žlajpah, dr. Polona Tratnik, dogodek v okviru mednarodnega festivala SpeculumArtium 2013, 
gledališka dvorana DDT, Delavski dom Trbovlje

ob 17. uri Novomedijske razstave v okviru mednarodnega festivala SpeculumArtium, v prostorih Zasavs-
kega muzeja Trbovlje, predavalnica DDT, Nova galerija DDT, zgornja avla DDT, kinodvorana 
DDT, razstave bodo na ogled do 12. 10. 2013, Delavski dom Trbovlje

ob 17. uri Mednarodni festival videoumetnosti DigitalBigScreen, več avtorjev, kinodvorana DDT, na 
ogled do 12. 10. 2013, DDT

petek, 
11. 10.

ob 18. uri Demonstracija Geminoida HI-4, prof. HiroshiIshiguro in dr. KoheiOgawa, dogodek v okviru 
mednarodnega festivala SpeculumArtium 2013, gledališka dvorana DDT, Delavski dom Trbov-
lje

ob 20.30 Avdiovizualni performans CADLAG (SLO), dogodek v okviru mednarodnega festivala Specu-
lumArtium, Stara galerija DDT, Delavski dom Trbovlje

KOLEDAR DOGODKOV



POMEMBNO ZA OBČANE

Občanke in občani, lastniki zemljišč in drugih nepremičnin 
na območju trboveljske občine!
Po več letih priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje smo ta temeljni prostorski akt 
občine pripravili za javno razgrnitev in obravnavo. Njegova priprava je, zaradi številnih ugotovljenih 
podatkovnih neskladij, pomanjkljivih prostorskih evidenc, neodzivnosti nekaterih sodelujočih v post-
opku in drugih težav, zahtevala veliko dodatnega strokovnega dela, časa in tudi sredstev. 

Pri pripravi dokumenta smo kar v največji meri skušali prisluhniti željam občanov in drugih lastnikov nepremičnin, 
vendar se moramo zavedati, da je prostor naša skupna in zelo omejena dobrina, kjer se nenehno prepletajo številni 
in običajno povsem različni interesi posameznikov. Naša naloga je, da te interese analiziramo, skrbno pretehtamo 
in skušamo med njimi prepoznati tiste, ki lahko koristijo celotni družbi. Tako smo in bomo tudi v prihodnje lahko 
upoštevali le tiste želje posameznikov, ki sledijo temeljnim načelom prostorskega načrtovanja in niso v nasprotju z 
javnim interesom.    

Pred vami je torej izjemno pomemben dokument, v katerem je po eni strani na strateški ravni začrtan nadaljnji pros-
torski razvoj celotne občine, po drugi strani pa so v njem opredeljeni pogoji in merila za posege v prostor na parcelo 
natančno.

Prav je, da se kot občani in lastniki nepremičnin zavedate pomena in priložnosti sodelovanja v postopku njegove pri-
prave, zato vas prosim, da v času javne razgrnitve preverite vsebino prostorskega načrta, ki se nanaša na vaša zemljišča 
in nepremičnine ter v primeru ugotovljenega neskladja ali odstopanj podate svoje pripombe. Poznejše spreminjanje 
prostorskega načrta predstavlja nov zapleten postopek, ki lahko pomeni nepremostljivo oviro za izvedbo posamezne 
investicijske namere.

Le z vašo aktivno udeležbo bomo lahko pripravili dokument, ki bo temeljil na strokovnem in kakovostnem 
urbanističnem, arhitekturnem ter krajinskem načrtovanju in bo hkrati odraz najširšega soglašanja v naši družbi. Cilj, ki 
ga želimo s tem doseči, pa je skladen in trajnostno usmerjen prostorski razvoj naše občine v prihodnje.

Župan 
Vili TREVEN

 

JAVNO NAZNANILO

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-
1B-108/2009, 80/2010-ZUPUDPP(106/2010-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 
35/2013, Skl. US: U-I-43/13-8)ter Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006, 
Skl. US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006, Odl. US: U-I-51/06-10, 112/2006, Odl.US: U-I-
40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 
97/2012, Odl. US: U-I-88/10-11) je župan Občine Trbovlje sprejel  sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TRBOVLJE IN OKOLJSKEGA POROČILA.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 1. 10. 2013 do 30. 10. 2013. Dopolnjeni osnutek Občinskega prostor-
skega načrta Občine Trbovlje in Okoljsko poročilo bosta javno razgrnjena pred sobo št. 53, Odsek za okolje in prostor 
v II. nadstropju upravne zgradbe Občine Trbovlje, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. 

V času javne razgrnitve bosta organizirani dve javni obravnavi, in sicer v torek, 8. 10. 
2013, ob 17.00, v Sejni dvorani Občine Trbovlje v pritličju upravne zgradbe Občine 
Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, in v sredo, 9. 10. 2013, ob 17.00, v Gasilskem domu na 
Dobovcu, Dobovec 24.



V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico posredovati pripombe in predloge na dopolnjeni 
osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje in Okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi so lahko podani 
pisno ali v elektronski obliki na posebej pripravljenih obrazcih na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, in 
prek elektronske pošte na naslov obcina@trbovlje.si, pisno z vpisom v knjigo pripomb in predlogov ter ustno na zapis-
nik v času javne obravnave in ves čas trajanja javne razgrnitve.

Sodelovanje javnosti v času javne razgrnitve in javne obravnave 
Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročila

Pobude oziroma pripombe boste občani lahko podali na strateški in izvedbeni del Občinskega prostorskega načrta 
Občine Trbovlje, prav tako pa tudi na vsebino Okoljskega poročila, in sicer na običajen način: ustno na zapisnik v času 
javne obravnave in ves čas trajanja javne razgrnitve, pisno z vpisom v knjigo pripomb in predlogov, pisno na naslov 
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, in prek elektronske pošte na naslov obcina@trbovlje.si. 

Da bi zagotovili kar najučinkovitejšo obravnavo posameznih pobud in njihovo ustrezno utemeljitev, je izdelovalec 
kot pomoč pri podajanju pripomb pripravil posebne obrazce s seznamom prilog, ki jih bo potrebno priložiti, odvisno 
od vsebine pripombe in del Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje, na katerega se bo vaša pripomba nanašala. 
Za podajo pripomb na vsebino Okoljskega poročila posebnih obrazcev ne bo pripravljenih.

Besedilni in grafični del Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje bosta skupaj z obrazci in Okoljskim 
poročilom v času javne razgrnitve na vpogled v prostorih Občine Trbovlje, Odsek za okolje in prostor, na naslovu 
Mestni trg 4 v Trbovljah, in sicer v času uradnih ur, ves čas pa bodo dostopni tudi na spletni strani Občine Trbovlje. V 
času uradnih ur bodo občanom za pojasnila in pomoč na voljo strokovne službe Odseka za okolje in prostor Občine 
Trbovlje.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pris-
tanek za objavo teh podatkov s stališča, ki bo javno objavljeno. Osebe, ki ne želijo, da se objavijo njihova imena in 
priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti v pripombi.

Obravnava pobud, podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave  
Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje in Okoljskega poročila

Občina bo skupaj z izdelovalcema Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje in Okoljskega poročila obrav-
navala vse pripombe, pobude in predloge, podane v času javne razgrnitve in javne obravnave ter pripravila stališča do 
njihove vsebine. V kolikor bodo pripombe utemeljene in ne bodo v nasprotju z javnim interesom, jih bosta izdelovalca 
vključila v predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje oziroma Okoljsko poročilo. Njihovo dokončno 
sprejetje pa je v največji meri odvisno od mnenj ministrstev, izvajalcev javnih služb in drugih nosilcev javnih pooblastil, 
tako imenovanih nosilcev urejanja prostora, ki ves čas sodelujejo v postopku priprave obeh dokumentov. Seveda ni 
pričakovati, da bi nosilci urejanja prostora soglašali z vsemi predlogi, zato bomo skušali tiste pobude občanov, ki so 
skladne s cilji prostorskega razvoja občine, ustrezno utemeljiti, da bo za te spremembe mogoče pridobiti pozitivna 
mnenja. 

Namen javne razgrnitve in obravnave Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje 
in Okoljskega poročila je seznaniti čim širši krog občanov s cilji prostorskega razvoja 
občine in s posameznimi aktivnostmi, s katerimi bomo v prihodnjih letih skušali doseči 
trajnostno usmerjen in skladen prostorski razvoj. Z javno razgrnitvijo in javno obravnavo 
Občinskega prostorskega načrta Občin Trbovlje in Okoljskega poročila je dana možnost, 
da lahko občani s svojimi  pripombami in konkretnimi predlogi vplivate na predlagane 
rešitve že v času priprave prostorskega akta ter preverite njihove vplive na okolje.



POMEMBNO ZA OBČANE

PRIPRAVA IN SPREJEM OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE TRBOVLJE

Splošno o prostorskem dokumentu in zakonodaji

Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt občine. Sestavljen je iz strateškega in izvedbenega dela. V 
strateškem delu so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, v izvedbenem delu pa so, zelo poenostavljeno 
povedano, opredeljena splošna merila in pogoji za posege v prostor.

V postopku priprave občinskega prostorskega načrta je potrebno preveriti tudi vpliv načrtovanih ureditev na okolje. 
Postopek, kjer se preverjajo vplivi občinskega prostorskega načrta na okolje, se imenuje celovita presoja vplivov na 
okolje, vodi pa ga ministrstvo, pristojno za okolje. Naloga občine je, da v postopku celovite presoje vplivov na okolje 
zagotovi Okoljsko poročilo. V kolikor se na območju občine nahajajo tudi zavarovana območja, mora občina zagotoviti 
tudi dodatek k Okoljskemu poročilu za le-ta. 

Čeprav je urejanje prostora v občini izvirna naloga lokalne skupnosti, je prostorsko načrtovanje razdeljeno med 
občino in državo. V postopku priprave občinskih prostorskih aktov tako sodelujejo ministrstva, organi lokalne skupno-
sti, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil, ki so odgovorni za posamezna področja – tako imenovani nosilci 
urejanja prostora. Nosilci urejanja prostora v postopku priprave prostorskega akta pripravijo smernice za načrtovanje, 
ki jih mora občina pri pripravi obvezno upoštevati, ob koncu postopka pa podajo tudi svoja mnenja, ali je prostorski 
akt izdelan skladno z njihovimi smernicami in zakonodajo. Občina oziroma občinski svet bo lahko sprejel Občinski 
prostorski načrt Občine Trbovlje šele po tem, ko bodo vsi nosilci urejanja prostora podali pozitivna mnenja.

Temeljni zakon, na podlagi katerega občina vodi postopek priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta, je 
Zakon o prostorskem načrtovanju. Omenjeni zakon skupaj s številnimi podzakonskimi akti ureja le postopek priprave 
občinskega prostorskega načrta, pri oblikovanju vsebine pa je potrebno upoštevati tudi druge zakone in podzakonske 
akte s področja prostora, okolja, kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva, upravljanja z vodami, ohranjanja narave, 
varovanja kulturne dediščine, varovanja zdravja, cestnega, železniškega in zračnega prometa, trajnostne mobilnosti, 
energetike, rudarstva zaščite in reševanja ter drugih področij. 

Postopek priprave občinskega prostorskega načrta poteka v več fazah. Začne se sklepom župana in nadaljuje s pripra-
vo osnutka Občinskega prostorskega načrta, ki ga pripravi izdelovalec na podlagi usmeritev iz državnih in drugih 
hierarhično nadrejenih aktov, izdelanih strokovnih podlag, pobud občanov in razvojnih teženj občine.

Tako pripravljen osnutek Občinskega prostorskega načrta se v nadaljnji fazi uskladi s pridobljenimi smernicami loka-
lnih in državnih nosilcev urejanja prostora ter pripravi za javno razgrnitev in obravnavo kot dopolnjeni osnutekobčinskega 
prostorskega načrta. Po javni razgrnitvi in javni obravnavi izdelovalec na podlagi stališč do pripomb, pobud in predl-
ogov, podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave, pripravi predlogobčinskega prostorskega načrta, občina paga 
posreduje lokalnim in državnim nosilcem urejanja prostora, da podajo končna mnenja. Ko so v postopku pridobljena 
vsa pozitivna mnenja, občinski svet Občinski prostorski načrt tudi formalno sprejme. 

Če tako odloči ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, vzporedno s postopkom priprave občinskega prostorskega 
načrta poteka tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje. V postopku izdelovalec izdela Okoljsko poročilo z do-
datkom za zavarovana območja, občina pa ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za okolje. V kolikor sta Okoljsko 
poročilo in dodatek ustrezna, občina pridobi potrdilo o ustreznosti in lahko nadaljuje s pripravo Občinskega prostor-
skega načrta. Po javni razgrnitvi in javni obravnavi izdelovalec ponovno uskladi Okoljsko poročilo in dodatek s predlo-
gom Občinskega prostorskega načrta, občina pa ga ponovno posreduje ministrstvu, pristojnemu za okolje, ki dokončno 
preveri, ali so vplivi Občinskega prostorskega načrta na okolje sprejemljivi.

Oba postopka, postopek priprave občinskega prostorskega načrta in postopek celovite presoje vplivov na okolje, sta 
dolgotrajna in zapletena. Potekata vzporedno in v soodvisnosti: Občinski prostorski načrt ni mogoče javno razgrniti 
brez mnenja o ustreznosti Okoljskega poročila, tudi sprejem Občinskega prostorskega načrta ni mogoč pred prido-
bitvijo odločbe o sprejemljivosti vplivov Občinskega prostorskega načrta na okolje.

Vključevanje pobud v osnutek OPN

Občina Trbovlje je že na samem začetku priprave osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje pozvala 
občane in druge zainteresirane, da podajo morebitne pobude in predloge za spremembo namenske rabe zemljišča. Pre-
jeli smo nekaj več kot 180 pobud za razširitev stavbnega zemljišča in nobene pobude za vrnitev stavbnega zemljišča v 
kmetijsko ali katero drugo rabo.



Nekatere pobude občanov za spremembo namenske rabe prostora so bile v popolnem nasprotju s temeljnim načelom 
Zakona o prostorskem načrtovanju, ki usmerja prostorski razvoj naselij na obstoječe proste, degradirane in nezadostno 
izkoriščene površine znotraj obstoječih naselij, zato jih občina ni mogla vključiti v osnutek Občinskega prostorskega 
načrta Občine Trbovlje. Z nekaterimi predlaganimi spremembami, ki jih je občina sicer ocenila kot sprejemljive, pa 
niso soglašali pristojni nosilci urejanja prostora. V dopolnjenem osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Tr-
bovlje so zato neusklajeni deli posebej prikazani in označeni.

Ključni problemi v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje  

V letu 2006 je Občina Trbovlje, skladno z zahtevami tedaj veljavnega Zakona o urejanju prostora, pristopila k izde-
lavi dveh temeljnih prostorskih dokumentov: Strategije prostorskega razvoja Občine Trbovlje in Prostorskega reda 
Občine Trbovlje. V aprilu leta 2007 je bil sprejet novi Zakon o prostorskem načrtovanju, ki je v delu, ki se nanaša na 
postopek priprave in sprejema prostorskih aktov, v celoti nadomestil do tedaj veljavni Zakon o urejanju prostora. Tako 
je občina v letu 2007, skladno s potrebami in novo zakonodajo, začela nov postopek priprave in sprejetja Občinskega 
prostorskega načrta Občine Trbovlje.

Postopek priprave občinskega prostorskega načrta, ki je sicer določen z Zakonom o prostorskem načrtovanju, se 
je v nasprotju z našimi pričakovanji izjemno podaljšal. Zapletenost in posledično trajanje postopka priprave in spre-
jema občinskega prostorskega načrta je, ne glede na določbe zakonodaje, lahko zelo različno, odvisno je predvsem 
od obstoječih pravnih režimov v prostoru, naravnih in ustvarjenih prostorskih danosti, predvidenih širitev, obsega in 
pomena zavarovanih območij, od potrebnih usklajevanj posameznih interesov in podobno. Našteto vpliva predvsem 
na obseg in vrsto potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti, ki jih je v postopku potrebno izdelati in izvesti. Prav 
tako sta v postopku pomembni medsebojna usklajenost posameznih podatkov in njihova kakovost, ki sta na področju 
naše občine izrazito slabi in za katere občina ni odgovorna, vendar v kolikor želi nadaljevati s postopkom, mora nase 
prevzeti tudi finančno in predvsem časovno breme ter odgovornost za njihovo pripravo oziroma usklajevanje. Čeprav 
je urejanje in upravljanje vodotokov v pristojnosti države, je bilo v postopku potrebno izdelati karte razredov poplavne 
in s tem povezane erozijske nevarnosti ter zagotoviti njihovo revizijo. Več kot leto dni so opravljali lasersko snemanje 
in izdelovali omenjene karte, prav toliko časa pa smo čakali na prvo revizijsko mnenje Agencije RS za okolje oziroma 
Inštituta za vode RS. V postopku priprave in usklajevanja Okoljskega poročila so bila ugotovljena nekatera neskladja 
med strokovnimi podlagami, ki jih pripravljata ministrstvo, pristojno za varovanje kmetijskih zemljišč (dejanska raba), 
in Zavod za gozdove (gozdna maska, območja varovanih gozdov in gozdov s posebnimi potrebami). Usklajevanje teh 
podatkov bi sicer moralo izvesti pristojno ministrstvo znotraj svojih organov, vendar bi se postopek usklajevanja zav-
lekel za več mesecev. Tudi tokrat je občina skupaj z izdelovalcem sama izvedla potrebno uskladitev, kar je zahtevalo ne 
samo več časa pri pripravi, pač pa tudi dodatna sredstva. Nadvse pomembna, lahko bi rekli odločujoča, je vloga nosilcev 
urejanja prostora – vsebinska in časovna. Na smernice za načrtovanje s področja kmetijskih zemljišč je Občina Trbovlje 
čakala skoraj leto dni, smernic s področja varstva voda do danes sploh še nismo prejeli. 

Občina je s strani ministrstva, pristojnega za varovanje okolja, pridobila tudi odločbo, da je za občinski prostorski 
načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, v okviru te pa tudi presojo vplivov občinskega prostorskega 
načrta na zavarovana območja. To je pomenilo, da mora občina v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje 
zagotoviti Okoljsko poročilo in dodatek k Okoljskemu poročilu za zavarovana območja, vključno z njegovo revizijo. 
Prvo revizijsko mnenje je bilo negativno. Po pridobitvi pozitivnega mnenja revizije izdelanih kart razredov poplavne in 
z njimi povezane erozijske nevarnosti in uskladitvi z Zavodom RS za gozdove smo s strani ministrstva, pristojnega za 
okolje, konec meseca maja 2013končno pridobili tudi pozitivno mnenje o ustreznosti Okoljskega poročila. 

Temu je sledila uskladitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje z Okoljskim poročilom in priprava 
dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje za javno razgrnitev in obravnavo. Glede na 
dejstvo, da je v poletnih mesecih večina občanov na počitnicah, kar bi lahko vplivalo na njihovo obveščenost in 
sodelovanje v postopku, smo se odločili, da težko pričakovano javno razgrnitev prestavimo na jesenski čas in tako zago-
tovimo sodelovanje najširšega kroga zainteresiranih občanov.     

Občina bo v nadaljevanju postopka najprej pripravila stališča do pripomb z javne razgrnitve, potem pa poskušala, 
skladno s predpisi in v pogajanjih z nosilci urejanja prostora, uskladiti predlog Občinskega prostorskega načrta Občine 
Trbovlje z vsebino in na način, ki bo upošteval trajnostno naravnan razvoj občine in bo v korist najširšemu krogu 
občanov in podjetij v Občini Trbovlje.



ob 21. uri Avdiovizualni performansdua INCITE (NEM), dogodek v okviru mednarodnega festivala 
SpeculumArtium, kinodvorana DDT, Delavski dom Trbovlje

sobota, 
12. 10. 

ob 10. uri Kostanjev piknik, prostori Balinarskega kluba Buldog, Društvo prijateljev mladine Trbovlje

nedelja, 
13. 10.

ob 16. uri Dan otrok, Mestni park, Društvo prijateljev mladine Trbovlje

torek, 
15. 10. 

ob 20. uri Komedija Udar po moško 2, Špas teater, gledališka dvorana DDT, Delavski dom Trbovlje

sreda, 
16. 10. 

ob 19. uri V knjižnici gostuje Marinka Fritz Kunc, čitalnica Oddelka za odrasle, Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje

petek, 
18.–20. 10.

Trboule Bike show, prostori Delavskega doma Trbovlje

torek, 
22. 10.

ob 17.30 BUKLŽUR, gost Žiga X. Gombač, čitalnica Oddelka za odrasle, Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje

ob 19. uri Fotografska razstava Obrazi Irana, Toni Vučajnik, Nova galerija DDT, razstava bo na ogled do 
5. 11. 2013, Delavski dom Trbovlje

ob 19.30 Prva abonmajska predstava TAK SI, Kreker in Siti teater BTC, gledališka dvorana DDT, De-
lavski dom Trbovlje

sreda, 
23. 10.

ob 19. uri Hospic, detabuizacija smrti in knjiga M. Košir: Čas za modrost, Andreja Zore in Manca Košir, 
čitalnica Oddelka za odrasle, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

ponedeljek, 
28.–30. 10.

Jesenske počitniške dejavnosti na sedežu DPM Trbovlje, Društvo prijateljev mladine Trbovlje

ponedeljek, 
28. 10.

ob 17.30 Srečanje literarnega krožka Povej, kaj bereš, povej, kaj misliš!, gostja Cvetka Bevc, čitalnica 
Oddelka za odrasle, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

sobota, 
2. 11.

ob 10.30 Lutkovna matineja Balon velikon – Rozinteater, Zavod za kulturno dejavnost Ljubljana, De-
lavski dom Trbovlje

sobota, 
9. 11.

ob 20. uri Koncert Neishe, gledališka dvorana DDT, Delavski dom Trbovlje

sreda, 
13. 11.

ob 19. uri Predavanje, Sanja Lončar: Ščepec vedenja, čitalnica Oddelka za odrasle, Knjižnica Toneta 
Seliškarja Trbovlje

petek, 
15. 11.

ob 17. uri 50 let Hortikulturnega društva Trbovlje, gledališka dvorana DDT, Hortikulturno društvo Tr-
bovlje

sobota, 
16. 11.

ob 19. uri Koncert Pesem upora, Ženski pevski zbor Kombinat, gledališka dvorana DDT

sreda,  
20. 11.

ob 19. uri Dan slovenskih splošnih knjižnic, domoznanski večer, čitalnica Oddelka za odrasle, Knjižnica 
Toneta Seliškarja Trbovlje

sreda, 
20. 11.

ob 17. uri 120 let zborovskega petja v Trbovljah, nastop otroških in mladinskih pevskih zborov, gledališka 
dvorana DDT, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, o. i. Trbovlje, Zveza kulturnih društev 
Trbovlje, Občina Trbovlje

četrtek,
21. 11.

ob 18. uri 120 let zborovskega petja v Trbovljah, nastop odraslih pevskih zborov, gledališka dvorana DDT, 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, o. i. Trbovlje, Zveza kulturnih društev Trbovlje, Občina 
Trbovlje

ponedeljek, 
25. 11. 

ob 17.30 Srečanje literarnega krožka Povej, kaj bereš, povej, kaj misliš!, gostja Erica Johnson Debeljak, 
čitalnica Oddelka za odrasle, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

ob 18. uri Razstava ob 30. obletnici delovanja mažoretne skupine v Trbovljah, galerija DDT, razstava bo 
na ogled do 30. 11. 2013

torek, 
26.11.

ob 17.30 BUKLŽUR, gost Roman Rozina, čitalnica Oddelka za odrasle, Knjižnica Toneta Seliškarja Tr-
bovlje

sreda, 
27.11.

ob 19. uri Potopisno predavanje, Fanči Moljk: Madeira, čitalnica Oddelka za odrasle, Knjižnica Toneta 
Seliškarja Trbovlje

petek, 
29. 11.

ob 19. uri Osrednja prireditev praznovanja 30. obletnice delovanja mažoretne skupine v Trbovljah, 
gledališka dvorana DDT, KD Plesna skupina mažoret Trbovlje

Pregled dogodkov v občini Trbovlje do decembra 2013



16 četrtek, 26. 9. 2013

DRUŽBA

120 let 
ZBOROVSKEGA PETJA 

V TRBOVLJAH

20. november 2013 
ob 17.  ur i

nastop otroških in 
mladinskih pevskih zborov

21. november 2013 
ob 18.  ur i

nastop odrasl ih 
pevskih zborov

gledal iška dvorana Delavskega doma Trbovl je

Vljudno vabljeni !
Glavni 

pokrovite l j
 

Organizator ja
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Tretji Srednjeveški dan 

Turistično društvo Trbovlje je v soboto, 7. septembra, že tretjič organiziralo 
Srednjeveški dan, eno večjih prireditev pod okriljem društva. Prireditev se je odvi-
jala pred Gradičem in v mestnem parku. V srednjeveškem kulturnem programu so 
sodelovali: Filmsko Ustvarjalno Društvo Loke Studio, Folklorna skupina Svoboda 
center Trbovlje, Karate klub Trbovlje, Lovski pevski zbor Trbovlje in rogisti, Osnovna 
šola Tončke Čeč, orientalske plesalke Al Saiph, Plesna skupina mažoret Trbovlje in 
Ženski pevski zbor Trbovlje. Na srednjeveških tržnicah je potekala prodaja rokodel-
skih izdelkov, kuhali smo ričet, dogajanje je bilo popestreno z bogatim srečelovom. 
Društvo prijateljev mladine, Konjeniško društvo Trbovlje,  Vitezi otoški in Zavod 
KŠTM pa so dogajanje popestrili z animacijami in delavnicami za otroke.

Turistično društvo Trbovlje

V Gasilskem zavodu Trbovlje so dobili 
novo poveljniško vozilo, ki je po tipizac-
iji GZS namenjeno predvsem prevozu 
poveljnika in se uporablja za samostojno 
hitro vožnjo do mesta požara – nesreče, 
za vodenje gasilske enote med vožnjo 
(vodenje gasilskega vlaka – več gasilskih 
vozil) in za ugotavljanje stopnje razvitosti 
požara.

Nakup in opremljenost vozila so nam 
omogočili (sofinancirali, donirali in 
sponzorirali): Občina Trbovlje, Gasilska 
zveza Trbovlje, Spekter, d. o. o., Lafarge 
Cement, d. o. o., Zavarovalnica Tilia, d. 
d., Novo Mesto, Komunala Trbovlje, Ni-
ssan Krulc, d. o. o., Tehnologika, Kom-
pas telekomunikacije, d. o. o., in Tomaž 
Kogovšek, s. p., iz Trzina v vrednosti 
10.000 evrov, preostalih 15.000 evrov pa 
je dodal Gasilski zavod Trbovlje iz lastnih 
sredstev.

V svojem, direktorjevem in v imenu 
vseh zaposlenih v Gasilskem zavodu Tr-
bovlje se za pomoč pri nakupu vozila 
vsem iskreno zahvaljujem.

Srečko Kerin, poveljnik

FOTO: Robert Ahlin

Trboveljski poklicni 
gasilci imajo novo 
poveljniško vozilo

Prenovili smo spletni portal 
www.srcnotrbovlje.si!

Bralke in bralce spletnega portala www.srcnotrbovlje.si obveščamo, 
da smo ponovno z vami od 25. avgusta 2013. 

Vabljeni v našo družbo!

Uredniški odbor Sr(e)čno Trbovlje 

Izboljšave na spletnem portalu so naslednje:  
• bolj pregleden in do uporabnika prijazen izgled portala,
• boljša uporabniška izkušnja,
• možnost oddaje avtorskih prispevkov spletnemu uredništvu 
prek poenostavljenega obrazca,
• brezplačna objava malih oglasov in obvestil,
• pregleden kinospored za tekoči dan,
• omogočeno naročanje na nove prispevke prek tehnologije RSS,
• preprosto in hitro deljenje prispevkov na priljubljena družbena omrežja,
• izboljšan prikaz spletnega portala na tabličnih računalnikih in mobilnih telefonih. 
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SpeculumArtium 2013 predstavlja 

APOLOGETE NOVE CIVILIZACIJE 10., 11. in 12. oktober 2013
Delavski dom Trbovlje, Zasavski muzej Trbovlje

Simpozij, demonstracije robotov, razstava instalacij, medn-
arodni festival videoumetnosti DIGITALBIGSCREEN in 
glasbeni dogodki.

Zagotovo lahko trdimo, da letošnji festival umetnosti, teh-
nologije in znanosti SpeculumArtium predstavlja presežek. Po 
vseh teh letih izvajanja omenjenega festivala v Trbovljah nam 
je letos le uspelo v goste privabiti umetnike in znanstvenike 
svetovnega merila. Topika letošnjega festivala bo problema-
tizirala antropomorfno robotiko. Roboti danes predstavljajo 
enega izmed najbolj zapletenih tehničnih dosežkov človeštva. 
Torej, skozi humanoidno robotiko se bomo spraševali o te-
meljnem vprašanju. Kaj pomeni biti človek? Kajti na začetku 
21. stoletja postaja mimezis robota, naprave z vrsto senzorjev, 
upravljalnikov in pnevmatskih pogonov, simulaker prisotnosti 
človekovih čustev in apologet nove civilizacije? O tem bomo 
razpravljali na mednarodnem simpoziju Apologeti nove civili-
zacije, ki bo potekal 10. oktobra 2013 z začetkom ob 17. uri v 
gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.

Glavni govorec simpozija bo eden izmed 
vodilnih znanstvenikov s področja robotike 

prof. HiroshiIshiguro.

Lahko smo počaščeni, da bo predstavil svoje dosežke na 
področju robotike prvič v Sloveniji ravno v Trbovljah. Predstav-
ljeni bodo tudi slovenski dosežki in raziskovanja s tega področja. 
Predstojnik Oddelka za robotiko Instituta Jožefa Stefana dr. 
Leon Žlajpah bo predstavil njihov doprinos k razvoju robotike. 
Filozofski aspekt teh tektonskih premikov v sodobni družbi pa 
bo osvetlila intermedijska umetnica in doktorica filozofskih 
znanosti Polona Tratnik. Torej, obeta se zares zanimiv sim-
pozij, ki ga ni  ne smete zamuditi. Predstavljena pa bodo tudi 
umetniška dela, ki se ukvarjajo z implementacijo robotike v 

sodobni družbi. Tako bodo na ogled dela študentov Akadem-
ije za likovno umetnost – smer novi mediji, dela študentov in 
profesorjev Fakultete za računalništvo in informatiko, dela po-
diplomskih študentov novih medijev Interfaceculture iz linške 
umetniške univerze ter seveda tudi umetniška dela že uveljav-
ljenih umetnikov. Na ogled pa bo tudi izbor robotov iz Insti-
tuta Jožef Stefan ter seveda slavni Geminoid HI-4, mehanski 
dvojček prof. HiroshijaIshigura. 

Maša Jazbec, Delavski dom Trbovlje

SPONZORJI:
Letošnjega festivala pa nam vsekakor ne bo uspelo izpeljati s 

pomočjo sponzorjev in donatorjev, ki so nam prisluhnili in nas 
podprli pri izvedbi. Tako gre prav posebna zahvala naslednjim:
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Na festivalu bodo predstavljeni tudi zanimivi 
tehnološki dosežki naših zasavskih podjetij.

Androidi so človeku podobni stroji–roboti, vendar 
je potrebno ločevati robote od androidov. 
Roboti predstavljajo kapitalistični inženiring 
optimizacije gospodarskih koristi, medtem ko 
androidi predstavljajo novo vsebino in dodatno 
vrednost znotraj polja robotike. Raziskovanja 
potekajo kot študij sečišča kognitivne znanosti 
in različnih vej filozofije. Ta tesna zveza med 
znanostjo, filozofijo in umetnostjo se imenuje 
androidna znanost, eden izmed utemeljiteljev pa 
je japonski znanstvenik prof. HiroshiIshiguro.

Geminoid is a registered trademark of Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR).
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Smeh na odrskih deskah

V Mladinskem gledališču Svoboda Trbovlje smo zelo inova-
tivni. Predrugačili smo reklo, da je smeh pol zdravja. Pri nas 
namreč velja, da je Svoboda pol zdravja. V pisani druščini, 
polni takšnih in drugačnih idej ter zamislic, ni nikoli dolgčas. 
Poleg smeha za to poskrbi delo na lesenih, od igre »znucanih«, 
odrskih deskah.

V letošnji 48. sezoni, ko počasi, a vztrajno drvimo abrahamu 
naproti, pripravljamo dve popolnoma različni igri – Jeklene 
magnolije in Prasico debelo. Premieri obeh načrtujemo že v prvi 
polovici sezone, kot (toplo) predjed tradicionalnim Štilčkom. 

Na začetku sezone pa bi radi v našo svobodomiselno 
družbo povabili vse, ki se radi smejite in smeh sejete 
med druge, ki imate glavo polno idej in ki si želite pop-
estriti prosti čas. Več informacij dobite na spletni strani 
www.gledalisce-svobodatrbovlje.si.

Avtor: Katra Kozinc

Članice in člani Društva invalidov Trbovlje na Cipru

Društvo invalidov Trbovlje v vsakoletnem programu dela 
načrtuje tudi tedensko letovanje članov in simpatizerjev  v 
Mediteranu. Tako smo že spoznali celinsko Tunizijo – Jasmin 
Hamamet,  Djerbo, Turčijo – Side, Grčijo – otok Kos in bol-
garsko Zlato obalo. Letos smo se podali na Ciper. 

Vseh 50 udeležencev je bilo presenečenih nad gostoljubnost-
jo domačinov, ponudbo in urejenostjo hotela, nad dostopom 
do morja in njegovo temperaturo. Dejstvo je, da so se podale 
na letovanje osebe z različnimi oblikami invalidnosti, pa ven-
darle je bilo poskrbljeno za vse in nismo imeli nikakršnih prob-
lemov. Prehitro je minilo teh sedem dni in z lepimi spomini 
smo se vrnili domov. Upamo, da nam bo tudi prihodnje leto 
kljub težkim časom uspelo najti destinacijo, ki bo primerna za 
letovanje naših članov.

Stanka Kink, 
Društvo invalidov Trbovlje

Mladinski center Trbovlje gostil ministra dr. Jerneja Pikala.

Predstavitev knjižnega prvenca 
Tomaža Deželaka

V četrtek, 26. septembra, ob 19. 
uri, bo v Mladinskem centru Trbov-
lje potekala predstavitev knjige z nas-
lovom Drugi jaz, ki jo je napisal literat 
mlajše generacije Tomaž Deželak. Knjiga 
je avtobiografska zgodba Tomaževega 
doživljanja raka, bolezni, ki jo je izkusil v 
zgodnjih najstniških letih. Zgodba je vir 
optimizma in veselja do življenja, ki ga 
izžareva Tomaž. Na dogodku bo potekala 
tudi dražba posameznih slikarskih del, 
izkupiček pa bo namenjen nastajanju kn-
jige.

Vabljeni v četrtek, 26. 9. 2013, ob 19. 
uri v Mladinski center Trbovlje na pred-
stavitev knjige Tomaža Deželaka z naslo-
vom Drugi jaz.

Ekipa Sr(e)čno Trbovlje bo poskrbela za to, da boste lahko predstavitev knjižnega prvenca spremljali 
prek našega novičarskega portala www.srcnotrbovlje.si.

V četrtek, 29. avgusta, je Mladinski center Trbovlje gostil 
ministra RS za izobraževanje, znanost in razvoj dr. Jerneja Pi-
kala, direktorja Urada RS za mladino Petra Debeljaka, Jana 
Škoberneta ter Zorana Kotolenka kot predstavnika Ministrstva 
za delo. Osrednji namen dogodka, ki se ga je udeležilo prek 30 
mladih iz celotnega Zasavja, je bila predstavitev Nacionalnega 
programa za mladino. Uvodoma je minister opozoril na demo-

grafske trende in poudaril, da je mladih čedalje manj, strmo pa 
narašča število starejših. Predstavniki vlade so si bili enotni, da 
bo največ dela v prihodnje prav na socialnem položaju mladih, 
zato omenjeni program daje največji poudarek na zaposlovanje 
in izobraževanje mladih. Program je Vlada RS že sprejela, v na-
slednjih mesecih pa se bo pripravil akcijski načrt ukrepov.
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Na začetku julija 2013 smo pode-
lili spričevala in potrdila skoraj stotim 
udeležencem, ki so bili šolskem letu 
2012/2013 vključeni v različne pro-
grame usposabljanja in izobraževanja 
odraslih na Zasavski ljudski univerzi. 
Svečana podelitev s krajšim kulturnim 
programom je potekala v prekrasnem 
Gradiču v Trbovljah. Zbrane je nago-
voril in jim za dosežen uspeh čestital di-
rektor ZLU Tone Bezgovšek. Potrdila o 
končanem postopku vrednotenja in ugo-
tavljanja neformalno pridobljenih znanj 
(UVNPZ) je prejelo enajst udeležencev. 
Največ udeležencev, kar triindvajset, je 
prejelo potrdila o uspešno opravljenem 
usposabljanju za pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec 

na domu. Dvajset bodočih računovodij 
pa je prejelo potrdila o končanem uspos-
abljanju. 

Omeniti velja še udeležence, ki so 
za svoje znanje pridobili javno veljav-
na spričevala. Srednješolske programe, 
trgovec, elektrikar, ekonomski tehnik, 
logistični tehnik, zdravstvena nega in 
predšolska vzgoja, je v spomladanskem 
roku končalo 32 udeležencev. Trije so 
končali osnovno šolo. Odrasli, ki se šolajo 
izredno, so znova dokazali, da so moti-
virani, da znajo in zmorejo. Upravičeno 
so lahko zelo ponosni nase in na svoje 
dosežke. 

Polona Trebušak, 
Zasavska ljudska univerza

Slavnostna podelitev spričeval ZLU v Gradiču Trbovlje
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»Duševno zdravje je naše bogastvo, 
zato je prav, da ga negujemo.«

Kakšno je stanje duševnega zdravja v 
Trbovljah?

Svetovni statistični podatki kažejo, da 
ima vsak sedmi človek v določenem tre-
nutku duševno motnjo in da jo bo vsak 
tretji imel vsaj enkrat v življenju. O stan-
ju duševnega zdravja v Trbovljah je težko 
govoriti brez analize ali ustrezne raziskave, 
dejstvo pa je, da k razvoju nekaterih 
duševnih motenj, npr. depresije, botruje-
jo tudi slab finančno-ekonomski položaj 
in brezposelnost. V dnevni center prihaja 
le del posameznikov iz zasavskih občin, 
ki imajo težave z duševnim zdravjem, 
opažamo pa, da se število uporabnikov 
naših storitev iz leta v leto povečuje.

Kateri so najpogostejši razlogi, da se 
ljudje zatečejo k vam?

Naš slogan se glasi: »Ko ne gre več, 
ko se vse ustavi, se pri nas na ŠENTU 
javi«. Dnevni center je namenjen posa-
meznikom s težavami z duševnim 
zdravjem, njihovim svojcem, prijateljem 
in vsem, ki jih zanima skrb za duševno 
zdravje. Najpogosteje se na nas obrnejo 
tisti, ki imajo težave z duševnim zdravjem 
in se tudi medikamentozno zdravijo, pa 
tudi posamezniki, ki se znajdejo v tre-
nutni duševni stiski. Nemalo je posa-
meznikov, ki iščejo informacije s področja 
duševnega zdravja, na nas pa se obračajo 
tudi svojci. 

V naš program se vključujejo 
posamezniki, ki imajo dolgotrajne 
ponavljajoče se težave z duševnim 
zdravjem. Dnevni center jim predstavlja 
varen prostor, kjer dobijo strokovno pod-
poro in oporo. Pri nas se učijo socialnih 
spretnosti in veščin, ki jim omogočajo 
samostojno in neodvisno življenje, lahko 
spregovorijo o svojem počutju in težavah. 

Na kak način Šent pomaga ljudem z 
duševnimi težavami? Koliko članov 
imate? 

V Trbovljah že od začetka leta 2003 
deluje dnevni center, ki je najprej varen 
prostor, v katerem se odvijajo različne 

dejavnosti, oblikovane glede na potrebe 
uporabnikov naših storitev ob pomoči 
strokovnih delavcev. Imamo skupine 
psihosocialne rehabilitacije, skupine za 
samopomoč, izobraževalne delavnice, 
ustvarjalne delavnice in prostočasne 
dejavnosti. Organiziramo predavanja, 
izlete, obiske razstav, prireditev. S strani 
strokovnih delavcev pa je uporabnikom 
na voljo tudi individualna obravnava, 
ki vključuje svetovanje, informativne in 
razbremenilne razgovore ter individualno 
načrtovanje. Dnevno center obišče od 
10 do 20 uporabnikov, v teh letih pa je 
pomoč poiskalo že prek 150 oseb. Vsa-
komur ponudimo pomoč glede na nje-
gove želje in potrebe, nekdo npr. želi le 
informacije, nekdo drug je zainteresiran 
za redno vključevanje v program, nekdo 
tretji išče pomoč pri urejanju birokrat-
skih zadev ali pri iskanju službe. Naš pro-
gram pa je osredinjen na posameznike, 
ki potrebujejo psihosocialno rehabili-
tacijo po bolnišničnem zdravljenju in se 
vključujejo vsakodnevno. Sčasoma posta-
jajo vse bolj samostojni in si povsem na 
novo uredijo življenje ter se naučijo živeti 
z duševno motnjo.

Od leta 2010 izvajamo tudi program 
socialne vključenosti, ki je socialni pro-
gram, namenjen podpori in ohranjanju 
invalidovih delovnih sposobnosti. V pro-
gram se lahko vključijo invalidi, ki jim 
je Zavod za zaposlovanje izdal odločbo o 
nezaposljivosti.

Zakaj je skrb za duševno zdravje 
pomembna? Kakšne so posledice, če se 
ne zdravimo?

Duševno zdravje je naše bogastvo, zato 
je prav, da ga negujemo, da poskrbimo 
za zdrav življenjski stil, ki posledično 
vodi v dobro telesno in duševno počutje. 
Vsakdo od nas naj bi poskrbel za svoje 
dobro počutje, v kolikor pa se sooči s 
težavami, za katere ocenjuje, da jim sam 
ni kos, mu predstavljajo preveliko breme 
ali ga vodijo v preveliko psihično stisko, 
je priporočljivo, da poišče strokovno 
pomoč. S tem, ko se posameznik odloči 
poiskati pomoč, pokaže svojo moč, kajti 
težje se je odločiti se za pomoč kot težave 
zanikati in si jih ne priznati.

V kolikor duševnih bolezni, diag-
nosticiranih s strani strokovnjakov 
psihiatrične stroke, ne zdravimo z zdravi-
li, zagotovo pride do poslabšanja bolezni, 
kar neredko vodi v hospitalizacijo in/ali 
upad socialnega funkcioniranja.

Vsekakor posameznika najbolj zazna-
mujejo dolgotrajne ponavljajoče se težave 
z duševnim zdravjem, ki vplivajo na nje-
govo vsakdanje delovanje, vzpostavl-
janje socialnih stikov, zmožnosti dobiti 
in obdržati službo, biti finančno neod-
visen, samostojno živeti. Pomembno pa 
je vedeti, da so duševne težave rešljive 
in premagljive, da ob pomoči bližnjih, 
družine ali prijateljev, strokovnjakov 

O DUŠEVNEM ZDRAVJU z Rebeko Novak,

vodjo dnevnega centra ŠENT v Trbovljah Avtor: Aljaž Bastič

ŠENT – Slovensko združenje 
za duševno zdravje, 

Cigaletova 5, 
1000 Ljubljana
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zdravstvene, socialne, psihološke ali 
psihoterapevtske stroke lahko poiščemo 
pot iz trenutne stiske ali se naučimo ka-
kovostno živeti z duševno motnjo.

Kaj lahko stori človek, ki misli, da ima 
duševne težave ali pozna koga z njimi? 
Kako se lahko obrne na vas?

V Sloveniji obstaja mreža pomoči v 
okviru zdravstvenega varstva in social-
nega varstva. ŠENT je le ena od nevlad-
nih organizacij, ki deluje na področju 
duševnega zdravja. Eden od dnevnih 
centrov je tudi v Trbovljah. Posameznik, 
ki pri sebi ali bližnjem zazna duševne 
težave, ima več možnosti za pomoči: 
lahko se obrne na osebnega zdravnika, 

psihiatra, katero koli od nevladnih or-
ganizacij, na CSD, v okviru katerega de-
luje koordinator obravnave v skupnosti 
… Prvi in najlažji stik z nami je zagotovo 
prek telefona. Dogovorimo se za datum 
srečanja, lahko pa je razgovor le telefon-
ski in s tem anonimen. Vabilo v dnevni 
center, v našo družbo, pa vedno velja za 
vse, ki nas potrebujejo ali bi želeli poma-
gati komu od bližnjih. Osebni stik je 
seveda bolj pristen in posameznik lahko 
z obiskom dnevnega centra sam oceni, 
ali je to pomoč, ki jo v danem trenutku 
potrebuje, prav tako lahko izbira med 
našimi aktivnostmi in dejavnostmi oz. se 
odloči le za individualno delo.

V mesecu oktobru, natančneje 10. 
10. 2013, ko beležimo svetovni dan 
duševnega zdravja, bomo v DC Šent 
Trbovlje organizirali dan odprtih vrat. 
Vljudno vabljeni.

Rebeka Novak, 
vodja dnevnega centra ŠENT Trbovlje

Neformalna znanja so skrit zaklad, zato ga odkrijte in pokažite 

v urejenem e-portfoliju

Sodoben čas in  vsakdanji tempo življenja narekujeta, da se 
vsi učimo skozi celo življenje na različne načine in v različnih 
situacijah. Še ne dolgo nazaj je veljalo, da so pomembna inda 
nekaj veljajo predvsem znanja, ki jih dobimo v šoli in jih iz-
kazujmo z najrazličnejšimi javnimi listinami, kot so npr. 
spričevala, diplome in certifikati. Danes temu ni več tako. Tako 
imenovana neformalna znanja, ki jih posameznik pridobiva ob 
različnih priložnostih izven šole, postajajo čedalje bolj pomem-
bna in  iskana. Ker ta znanja, spretnosti in veščine ljudje v pre-
teklosti niso prepoznali kot pomembna, večinoma zanje niso 
sistematično pridobivali in shranjevali dokazil. 

Porfolijo je urejena mapav katero kandidati shranjujejo 
dokazila o pridobljeni izobrazbi, dokumentirajo svoja nefor-
malna znanja, delovne izkušnje, poklicne kompetence ter os-
tale dosežke. Vse to je možno na sodoben in enostaven način s 
pomočjo E-porfolija. Gre za  spletno aplikacijo, ki jo najdete jo 
nahttp://vpnz.acs.si/portfolijo/ in  je v slovensklem jeziku. Za 
dostop in uporabo se je potrebno le registrirati. Zainetresiranim 
kanditatom bomo pomagali pri njegovi uporabi in pri izdelavi 
evropskega življenjepisa.

Zakaj je portfolijo uporaben? Kandidatom olajša nadaljnje 
vključevanje v formalno izobraževanje, pridobivanje nacional-
nih poklicnih kvalifikacij, pomaga pri razvoju poklicne kariere in 
iskanju službe in nenazadnje pripomore k lažjemu sprejemanju 
odločitev na vseh življenjskih področjih, npr. za osebno rast (dvig 
samozavesti, dvig motivacije za izobraževanje in delo...). Poleg 
tega bomo za zainteresirane kandidate z vprašalniki izvedli mer-
jenje tako imenovanih ključnih kompetenc.Mnogi delodajalci 
si želijo zaposlene, ki imajo poleg ustrezne izobrazbe razvite tudi 
druge ključne kompetence, da so lahko uspešni tako v službi 
kot tudi v  vsakdanjem življenju. Evropska unijaje opredelila 
osem ključnih kompetenc,ki jih vsi ljudjepotrebujejo za osebno 
izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost 
in zaposlitev.To so:komunikacija v maternem jeziku, komuni-

kacija v tujih jezikih, kompetence v matematiki, naravoslovju 
in tehnologiji, digitalna kompetenca, učenjeučenja, samoini-
ciativnost in podjetnost, socialne in državljanske kompetence, 
kulturna zavest in izražanje.Ob zaključku svetovalnega proces-
abo vsak udeleženec, ki bo sodeloval v projektu, dobilpotrdilo 
z opisom njegovih neformalnih znanj, izkušenj in kompetenc, 
ki so bile ovrednotene v postopku ugotavljanja neformalno pri-
dobljenega znanja.

Zasavska ljudska univerza je ena izmed petnajstih izvajalcev 
v Sloveniji, kije letos začela s postopki ugotavljanja in vred-
notenja neformalno pridobljenih znanj.Na ta način še naprej 
sledisvojemu poslanstvu: približevanje izobraževanja odraslim 
in širjenje kulture vseživljenjskega učenja v Zasavju.

Projekt je financiran iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, zato je 
vključitev v projekt za udeležence brezplačna. Zainteresirani 
kandidati lahko pokličejo na ZLU  svetovalki za vrednotenje: 
Polono Trebušak na tel.: 03 56 55 125 ali  Valentino Uran 
na tel.: 03 56 31 191. Več o projektu si lahko  preberejo na 
spletnem  portalu www.vpnz.acs.si.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega so-
cialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa raz-
voja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne 
usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja.

Center za duševno zdravje v 
skupnosti Osrednjeslovenska 
regija
Enota ŠENT Trbovlje
Šuštarjeva 42 a
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 42 670
E-naslov: rebeka.novak@sent.si

oglasno sporočilo
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Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o. 
(TET) ima v svojem proizvodnem nabo-
ru premogovno enoto blok 125 MW in 
dve plinski enoti, vsaka po 31,5MW, ki 
služita predvsem kot sistemski rezervi 
v elektroenergetskem sistemu. TET je 
največji energetski kompleks v Zasavju 
in predstavlja pomembno podporno 
točko v nacionalnem elektroenergetskem 
sistemu, v ekonomskem pa trdni temelj 
zasavskega gospodarstva.   

Glede na dejavnost se TET  uvršča med 
naprave, ki skladno z Zakonom o varstvu 
okolja lahko povzroči onesnaževanje okol-
ja večjega obsega. Zaradi tega se uvršča 
med naprave, ki za svoje delovanje potre-
buje celovito okoljevarstveno dovoljenje. 
TET je tovrstno dovoljenje pridobila že 
v letu 2009, seveda ob predhodno izve-
denih okoljskih prilagoditvah najstrožjim 
okoljskim normativom.  Za lažje razume-
vanje govorimo o IPPC-zavezancih in is-
toimenskih okoljevarstvenih dovoljenjih. 

Vsebina dovoljenja se nanaša na emisi-
je snovi v zrak, vode, tla, hrup in elektro-
magnetno sevanje. V sklopu emisij snovi 
v zrak se izvajajo trajne meritve polutan-
tov, v lokalnem okolju pa ima TET v up-
ravljanju tudi šest merilnih postaj, ki tra-
jno spremljajo kakovost zunanjega zraka. 
Tako imenovani ekološki informacijski 

sistem je v TET implementiran že od leta 
1980, ko je bila kakovost zraka v Zasavju 
na bistveno nižji stopnji kot danes. V 
vseh letih obratovanja se je premogovni 
blok 125 MW tehnološko in okoljsko 
prilagajal, največja investicija v vred-
nosti cca. 18 milijonov evrov, pa je bila 
prigradnja naprave za razžveplanje dim-
nih plinov (NRDP) v letu 2005. S sodo-
bno zasnovano napravo so se bistveno 
zmanjšale emisije SO2 v dimnih plinih, 
prav tako vsebnost prašnih delcev in os-
talih polutantov. Z začetkom obratovanja 
ne beležimo nobenih prekoračitev na 
okoliških merilnih mestih, saj stopnja 
razžveplanja znaša več kot 95 %, kar 
ustreza tako imenovanim normativom 
najboljših razpoložljivih tehnik (BAT).

V svojem tehnološkem procesu TET 
uporablja za hlajenje naprav vodo iz vo-
dotoka reke Save, ki pa jo le mehansko 
očisti s posebnimi filtri, ne dodaja pa se 
nobenih kemikalij, zato tudi ne povzroča 
dodatne obremenitve voda. Kljub temu 
se na vseh izpustih izvaja obratovalni 
monitoring, s katerim se dokazuje sklad-
nost delovanja z okoljevarstvenim do-
voljenjem. Komunalne odpadne vode 
se prečistijo v malih čistilnih napravah, 
ki so vgrajene na celotnem kompleksu 
TET in dislociranih obratih deponije 

premoga in odlagališča nenevarnih od-
padkov Prapretno. Na slednjem se po 
kontroliranem in okoljsko sprejemljivem 
postopku vgrajujejo stranski proizvodi, 
ki nastanejo zaradi zgorevanja premoga 
in čiščenja dimnih plinov. V prilagoditev 
odlagališča in izgradnjo pomožnih ob-
jektov je bilo v preteklih osmih letih 
investirano približno 5 milijonov evrov, 
odlagališče se postopno zapira in sproti 
rekultivira na način zatravitve in zasa-
ditve avtohtonih drevesnih vrst. Stran-
ski produkti pa se za namen ponovne 
snovne uporabe prodajo cementarnam, 
betonarnam in gradbenopredelovalni in-
dustriji. Primer dobre prakse predstavlja 
sodelovanje TET s korporacijo KNAUF 
Gips Germany, kjer se vsa nastala sadra 
uporablja za izdelavo mavčnokartonskih 
plošč.

A ne glede na zdajšnjo okoljsko spre-
jemljivo proizvodnjo električne energije 
smo v TET usmerjeni v prihodnost, ko 
se bodo okoljske zahteve le še zaostrile. 
V letu 2016 stopi v EU 27 v veljavo 
tako imenovana IED-direktiva, ki med 
drugim predpisuje nove mejne emisije 
snovi v zrak iz termoelektrarn. 

Glede na prihodnji investicijski cikel v 
TET bo sočasno izvedena tudi okoljska 
prilagoditev kot temelj za nadaljevanje 
družbeno in okoljske sprejemljive proiz-
vodnje električne energije iz zanesljivega 
vira. Poleg vlaganj v okoljske izboljšave 
TET prispeva v integralni proračun 
znaten delež sredstev v obliki plačevanja 
okoljskih dajatev, iz katerih se financira 
javna infrastruktura.

Z zavedanjem, da brez ekologije tudi 
energije ni, bomo v Termoelektrarni Tr-
bovlje tudi v prihodnje nadaljevali z vla-
ganji v okoljsko prijazno proizvodnjo na 
način minimalnega vpliva na okolje, in 
sicer znatno pod zakonsko dovoljenimi 
normativi.    

TET izpolnjuje vse okoljske normative

oglasno sporočilo
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Le kdo se ne spomni man-
tre naših staršev, starih staršev 
in učiteljev. In mnogim so se 
te besede vtisnile v srce in smo 
jim sledili. Kot odličnjakinja 
sem se torej vpisala na gim-
nazijo, nato uspešno končala 
študij geografije v Ljubljani in 
se že kar videla nekje v državni 
službi. Kar se je tedaj zdel 

uspešen recept za zaposlitev, 
pa v današnjih časih žal ne drži 
več. Mladi izobraženi ljudje se 
moramo prilagoditi trenut-
nim razmeram na trgu dela, 
kjer je vse manj »tradicional-
nih služb« in vse več spremen-
ljivega načina dela, kamor 
spada tudi podjetništvo.

Uspešno podjetniško zgod-

bo pa je težko ustvariti. Statis-
tika pravi, da 9 od 10 podjetij 
propade, zato v podjetništvo 
ne smemo vstopiti naivno. 
Potrebnega je veliko truda, 
odrekanja in navsezadnje tudi 
sreče, da uspemo, predvsem pa 
je potreben pogum, da naredi-
mo prvi korak. Marsikdo, ki se 
je želel lotiti podjetništva, si je 
zastavljal naslednja vprašanja. 
Ali je moja ideja dovolj do-
bra? Imam dovolj znanja? 
Bom znal prodati? Kaj, če ne 
uspem? Ta ista vprašanja in 
misli o ustanovitvi lastnega 
podjetja so začela rojiti tudi 
po moji glavi, ko sem kot 
brezposelna oseba že nekaj 
mesecev iskala zaposlitev 
in bila pri tem neuspešna. 
Priložnost se mi je ponudila 
nekega majskega dne, ko sem 
na spletni strani Regionalnega 
centra za razvoj zasledila javni 
razpis za vključitev v operacijo 
Podjetno v svet podjetništva 
2013. Razpis je bil namenjen 
brezposelnim izobraženim 
osebam, mlajšim od 35 let, 
ki imajo že izoblikovano 
podjetniško idejo. Takoj sem 
se prijavila in bila po uspešno 
opravljenem razgovoru tudi 
sprejeta.

Danes sem ena od 10 
udeležencev že 3. skupine 
Podjetno v svet podjetništva 
2013 Zasavje, kjer razvijam 
svojo podjetniško idejo. Moja 
ideja temelji na delu, ki sem 
ga opravljala v zadnji službi na 
raziskovalnem inštitutu, kjer 
sem se med drugim ukvarjala 
s pridobivanjem nepovrat-
nih sredstev iz naslova javnih 
razpisov. Inštitut je ta sred-
stva potreboval za uspešno 
izvedbo zastavljenih razisko-
valnih projektov. Že takrat 
sem ugotovila, da je zelo težko 

pripraviti kakovosten projekt, 
ki bi ustrezal tako ciljem in 
viziji podjetja kot tudi ciljem 
javnega razpisa. Še težje se je 
znajti pri izpolnjevanju in 
prilaganju različnih obrazcev 
in dokumentov, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije. 

V Sloveniji je veliko manjših 
podjetij, nevladnih organizacij 
in celo kmetov, ki se ukvarjajo 
s podobnimi težavami. Zato 
sem se odločila, da jim v ok-
viru svoje podjetniške ideje 
ponudim storitev v obliki 
pomoči pri iskanju ustreznih 
razpisov, pripravi projektov, 
izpolnjevanju razpisne doku-
mentacije, administrativnem 
vodenju projektov in pri 
poročanju sofinancerjem. Le 
kakovostni projekti in uspešne 
prijave na razpise so zagotovi-
lo za pridobitev nepovratnih 
sredstev, ki bodo podjetjem, 
organizacijam in kmetom 
lahko zagotovila hitrejšo rast 
oziroma razvoj.

Od udeležbe v operaciji 
Podjetno v svet podjetništva 
pričakujem nova znan-
ja in veščine na področju 
podjetništva, trženja, 
računovodstva in uporabe 
spletnih orodij, predvsem pa 
veliko stikov, uporabnih nas-
vetov, spodbud ter konstruk-
tivne kritike s strani men-
torjev. Verjamem, da je zame 
udeležba v operaciji Podjetno 
v svet podjetništva 2013 edin-
stvena priložnost, ki mi lahko 
zelo olajša vstop v zahteven 
podjetniški svet.

Mirela Ćehić

PODJETNIŠKE ZGODBE

Geografinja, bodoča podjetnica? Zakaj pa ne? 

»Bodi priden, hodi v šolo in doštudiraj, saj boš tako 
lahko dobil dobro plačano službo in boš preskrbljen 
za vse življenje«.
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In smo šli. Mlajši sin Matej, Vesna in 
jaz. Na pot smo se odpravili 3. julija po več 
kot polletnih pripravah in načrtovanju. V 
bistvu je pot nemogoče opisati na eni st-
rani A 4-formata, kajti bila je predolga in 
nadvse zanimiva. Odleteli smo z letališča 
v Budimpešti in prek Istanbula prispeli 
v Mumbai. Tam smo samo presedli na 
letalo do Delhija, v Delhiju pa spet na 
letalo do Varanasija. 

V Varanasiju, najstarejšemu mestu 
na svetu in hkrati najsvetejšemu hindu-
jskemu mestu, smo ostali štiri dni. Za 
Varanasi moraš priti pripravljen. Ozke 
in smrdeče ulice, hoja kot po minskem 
polju med iztrebki različnega izvora … 
Vendar po dveh dneh tega niti ne opaziš 
več. Po drugi strani te ravno Varanasi 
postavi v bistvo hindujskega verovanja. 
Številni templji, verska prepričanost, 
Ganga, najbolj umazana, a hkrati najbolj 
sveta reka – boginja Indije, Manikarnika-
gat, kjer zažigajo svoje umrle, Gangaaarti 
– molitev, s katero se vsako jutro in vsak 
večer zahvalijo reki ... Za več strani bi 
bilo samo opisa Varanasija. 

Od tam smo se odpravili v Khajura-
ho. Tu se pod Unescovo zaščito nahajajo 
tisočletje stari templji, katerih bistvo so 
podobe iz kamasutre. Čudovite iz kamna 
izklesane skulpture prikazujejo erotične 
motive, ki jih ne premore niti največja 
fantazija.

Iz Khajuraha nas je pot vodila v Agro k 
bistvu Indije Taj Mahalu, najlepši zgrad-
bi, kar so jo kdaj zgradile človeške roke, k 
najlepši ljubezenski zgodbi, zaradi katere 
je bil Taj Mahal postavljen. Iz Agre smo 
se odpeljali še na enodnevni izlet v Fateh-
purSikri, ki ga spremlja druga zgodba iz 
Tisoč in ene noči. 

Sledil je obisk Amritsaraja, v katerem se 
nahaja Zlati tempelj, največje svetišče sik-
hov. V tem templju sem prvič v življenju 
čutil, da sem sprejet s strani kakšne vere. 
Topli pogledi tisočere množice sredi tem-
plja so nam govorili, da smo njihovi. 
Ne glede na to, od kje smo, kdo smo in 
kakšni smo. Obvezna dejanje pri obisku 
Amritsarja je tudi obisk Wagahborder, 
kjer Indijci in Pakistanci na zelo slikovit 
in zabaven način zapirajo mejni prehod 
ob sončnem zahodu. 

Pot nas je nato spet z letalom prek 
Delhija vodila v središče Rajastana, 
Jodhpur. Tu smo se ločili. Vesna se je 
odločila za petdnevni obisk Omashrama, 
jaz in Matej pa sva šla v puščavo Thar, 
v mesto Jaisalmer. Stara mestna trdnjava, 
puščavske sipine, mesto duhov in najin 
vodič, CoolRahul, ki je Mateju pustil 
voziti tuk-tuk po najbolj prometni ulici, 
so na naju naredili zelo velik vtis. Iz Jais-
almerja sva za en dan skočila še v vasico 
Deshnok, v enega najbolj bizarnih tem-
pljev (za naša zahodnjaška merila) Karni 
Mata. To je edini tempelj na svetu, kjer 
častijo podgane. Po petih dneh sva zapus-
tila Jaisalmer in se s taksijem odpeljala v 
340 km oddaljen Omashram po Vesno. 
V Ashramu sva prespala, naslednji dan pa 
smo skupaj z letalom odšli iz Jodhpurja 
prek Mumbaja v Keralo, v Mararikulam. 

V Marariju je kljub monsunskemu 
vremenu posijalo sonce. Sprejela nas je 
namreč krščanska družina, ki je imela v 
lasti ‘homestay’ in v devetih dneh, ko-
likor smo ostali pri njih, smo postali eno. 
Toliko dobrih, prijaznih in nasmejanih 
ljudi, kot smo jih videli v Kerali, ni najti 
po moje nikjer na svetu. S težkim srcem 
smo se poslovili in po devetih dneh od-
leteli nazaj v Mumbai. 

Zadnje dva dni smo si vzeli čas za 
ogled največjega indijskega mesta, ki ima 
več kot dvaindvajset milijonov ljudi. Je 
pravi konglomerat slumov, kjer prebiva-
jo reveži in metropole iz jekla in stekla, 
kjer so doma bogati Indijci, svetovne 
banke, korporacije ... Preplet vsega je 
fenomenalen. Na vsakem križišču stojijo 
berači, ki hočejo ‘money, money, food, 
food’, mimo njih pa se vozijo mercedesi, 
BMW-ji, porscheji s temnimi šipami. Na 
eni strani šipe uboštvo in gorje, na drugi 
strani brezbrižnost in ležernost. Dva dni 
je bilo dovolj, da smo spoznali Mumbai, 
nato pa smo odleteli domov.

Kaj povedati o Indiji na hitro? Ra-
zumem tiste, ki jih je izpljunila in se tja 
ne želijo več vrniti. Če je nisi priprav-
ljen sprejeti takšne, kot je, je bolje os-
tati doma. Nas je objela z rokami vseh 
milijonov bogov, ki jih premore. Prava 
ajurveda Indije so ljudje. Revni, a vseeno 
bogati. Večina nima nič in hoče to deliti s 
teboj. Vsi trije bi radi čim prej nazaj.

Potep po Indiji

V Indijo greste? Tam pa ja serijsko 
posiljujejo … Takšna stigma se nas 
je držala, preden smo se odpravili 
na pot. Vesni je včasih prekipelo 
in je odvrnila: »Ja, pa ravno zato 
gremo tja …«

Vesna, Matej in Uroš Ritonja
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Trboveljčan nastopil na mladinskem svetovnem prvenstvu v motokrosu

Na začetku avgusta je bilo v češkem Jininu mladinsko svetovno prvenstvo v motokrosu. Slovenijo je zastopalo pet mladih mo-
tokrosistov, med njimi je bil tudi 10-letni Trboveljčan Maks Mausser. Tudi tokrat je bil med najmlajšimi udeleženci in je nastopil 
v razredu do 65 ccm. Ker je bilo fantov 67, so jih razdelili v dve skupini, prvih osemnajst iz vsake je imelo možnost nastopiti v 
finalu. Maks je imel smolo, saj je bil razvrščen v precej močnejšo skupino, za finale mu je zmanjkalo nekaj mest.

Z rezultatom bi se v šibkejši skupini uvrstil v finale. Imel pa je še eno možnost priti v finale. Na ‘last chance’ tekmi bi se moral 
uvrstiti med prve štiri. Po slabšem startu je tekmo odlično odpeljal, iz kroga v krog je pridobival mesta, na koncu končal kot 
deveti, kar je skupno pomenilo 45. mesto. 

Z rezultatom je zadovoljen, saj je bilo to njegovo prvo svetovno prvenstvo in prav gotovo velika preizkušnja. Dokazal je, da 
treningi, ki jih opravi z nekdaj odličnim motokrosistom, zdaj pa trenerjem, Romanom Jelenom, že kažejo rezultate. Želi pa si, da 
bi bili pogoji za treninge  v Sloveniji boljši, vsaj približno primerljivi s tistimi, ki jih imajo fantje drugod po svetu. Pa tudi večja 
podpora AMZS, pod okrilje katere sodi motokros, bi bila več kot dobrodošla. Na srečo se še najdejo nekateri sponzorji, tudi v 
Zasavju, ki mlademu motokrosistu omogočajo, da se lahko udeleži mednarodnih tekem. 

Motocross klub Trbovlje

Košarkarice na Madžarskem

V ŠD FELIX so se ob koncu av-
gusta odzvali povabilu in se udeležili 
5-dnevnega mednarodnega turnirja na 
Madžarskem v mestu Szazhalombatta. 
Na turnirju so sodelovale tri selekcije, in 
sicer: kadetinje (U-16), starejše pionirke 
(U-14) in mlajše pionirke (U-12). 

Poleg ogromno novih košarkarskih 
izkušenj, ki so jih pridobili na turnirju, 
so nazaj v Slovenijo prinesli tudi bronas-
to medaljo kadetinj. V svoji kategoriji so 
namreč dosegle 3. mesto in na ta dosežek 
so zelo ponosni. Starejšim pionirkam pa 
je žal v borbi za 3. mesto spodletelo in 
tako so osvojile nehvaležno 4. mesto. 
Mlajše pionirke so bile na turnirju 5. 

Odrezale so se tudi posameznice. Kar-
men Povše je bila v kategoriji kadetinj izbrana v prvo peterko turnirja, Mojca Ahac je bila v prvo peterko izbrana v kategoriji 
starejših pionirk, Kim Tot pa v kategoriji mlajših pionirk. V tekmovanju v prostih metih pa je Maša Sedej osvojila 3. mesto. 

Mednarodni turnir za dekleta ni bil le športno srečanje, ampak tudi spoznavanje vrstnic iz tujih držav, spoznavanje tujega jezika 
in tuje kulture ter medsebojno druženje in preživljanje prostega časa z ekipo. Seveda pa so dekleta s ponosom zastopala Zasavje 
in obenem celotno Slovenijo. 

ŠD FELIX

Plavalni klub Lafarge Cement Trbovlje je, po lanskem uspešnem vzoru, tudi v letošnji sezoni organiziral poletno nadaljevalno 
šolo plavanja, ki je trajala vse tri mesece, ko je trboveljski letni bazen odprt. V treh mesecih je šolo plavanja obiskalo 41 otrok iz 
celotnega Zasavja. Najmlajša je bila stara komaj štiri leta. V skupini smo imeli tudi dva desetletnika. Povprečno je bilo na treningu 
20 otrok.

Ker vsaka pametno načrtovana in izvedena vadba daje napredek, so tudi otroci v šoli plavanja iz treninga v trening napre-
dovali. To so pokazali tudi rezultati na dveh četverobojih, ki sta bila sestavljena iz treh plavalnih tekmovanj in enega motorično-
koordinacijskega tekmovanja. Čase vseh osmih tekmovanj smo sešteli in dobili rezultate, po katerih smo vsem podelili zaslužene 
diplome in medalje. Z oktobrom se šola plavanja seli nazaj v mali bazen doma za ostarele, kamor vljudno vabimo vse zainteresir-
ane mlade plavalce. 

Bogdan Kovčan, Plavalni klub Lafarge Cement Trbovlje

Poletna nadaljevalna šola plavanja
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Letno državno prvenstvo v plavanju 
za kadete, mladince 
in člane

V prvem tednu v avgustu je na ravenskem olimpijskem ba-
zenu potekalo letno državno prvenstvo v plavanju za kadete, 
mladince in člane, ki se ga je od 24 klubov s 313 plavalci 
udeležilo tudi osem plavalcev trboveljskega kluba Lafarge Ce-
ment.

Barve kluba so zastopali Nejc Kos, Tilen Šintler, Marcel 
Urbanija ter dekleta Nina Kos, Karmen Kovač, Kaja Imperl, 
Urška Zupanc in Klara Volaj. Vrnili so se  z desetimi uvrstit-
vami v finale, kar je kljub vsem tegobam uspelo Kaji, Klari, 
Nejcu in Tilnu. Vsaj mesec dni prepozen prihod na treninge 
v letni bazen in prehladna voda resnično niso pogoji, ki bi bili 
primerni za doseganje vrhunskih rezultatov. V tem položaju so 
tudi naši plavalci po svoje junaki, saj že sedmo leto vztrajajo in 
upajo na zimski bazen.

Kot je razvidno iz primerjave z lansko sezono, ko so imeli šest 
finalnih nastopov, je napredek v porastu. Samo upamo lahko, 
da bodo trenirali z enako vnemo, kot so do zdaj.

Darko Raušl, Plavalni klub Lafarge Cement Trbovlje

Kolesarsko društvo Partizan Trbovlje 
vsako leto organizira med drugimi de-
javnostmi tudi kolesarski vzpon na Kum. 
Prvi vzpon je bil že leta 1991, tako da se 
je letos končal že 23. vzpon na naš zasavs-
ki Triglav. Udeleženih je bilo okoli 100 
kolesarjev iz celotne Slovenije. Starost 
tekmovalcev je od najmlajšega kolesarja, 
ki šteje 10 let, do 75-letnih seniorjev, ki 
zmorejo ta težek vzpon prevoziti tudi prej 
kot v eni uri. 

Na prvem vzponu je bil čas zma-
govalca Jožeta Rogla iz Ljubljane 53,18 
minut. Leta 2005 je bil postavljen rekord 
s časom 35,48 minut, ki ga je imel do 
letošnjega leta Miran Cvet iz Hrastnika. 
Na letošnjem 23. vzponu, 28. septembra 
2013, pa je nosilec novega rekorda postal 
Matej Lovše s časom 34,34 minut. 

Kolesarski vzpon na Kum je re-
kreativnega značaja, vendar se vsem 
udeležencem meri čas, v katerem prevozi-
jo enega najtežjih vzponov v Sloveniji. 
Na dolžini proge 9,5 kilometra morajo 
premagati višinsko razliko z 216 metrov 
na 1220 metrov nadmorske višine, kar 
pomeni, da je povprečni naklon proge 
kar 10,5 %. Podžupanja Občine Trbovlje 
Jasna Gabrič je pozdravila udeležence in 
podelila nagrade. 

Kolesarski vzpon na Kum
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Spet je tu. September 
namreč. Spomin na poletne 
mesece odganja hladna sapa 
prihajajoče jeseni in za malen-
kost bolj umirjen ritem vsak-
danjika ljudi pripravi na nabi-
ranje novih moči. September 
pa je obenem tudi mesec, ko 
je najpogostejše vprašanje, če 
ste se imel čez poletje na do-
pustu luštno. No, verjamem, 
da se jih je mnogo imelo su-
per, vendar o njih na tem mes-
tu ne bi spregovoril. Raje bi 
posvetil besedo ali dve tistim, 
ki ne razlikujejo med poletjem 
in drugimi letnimi časi, saj 
je vsak njihov dan zaznam-
ovan z borbo za preživetje. Ti 
ljudje nimajo časa za dopust 
in lahko o čofotanju v morju 
zgolj sanjajo. Nekateri boste 
rekli, da pretiravam, saj sami 
niste nikoli srečali nikogar s 
takšnimi težavami. Seveda ga 
niste srečali, to je tudi glavni 
problem revščine; v času krize 
se o njej neprestano govori, v 
resnici pa jo le redki opazijo, 
saj se mnogi reveži neradi iz-
postavljajo javnosti. Podob-
no kot nekdo, ki boleha za 
kakšno psihično motnjo, ne 
bo pristopil do vas in rekel: 
»Zdravo, moje ime je Janez 
in sem shizofrenik.« Ko se je 
v medijih začelo na dolgo in 
široko pisati o krizi, sem bil 
prepričan, da bodo ljudje na-
posled stopili iz svojih milnih 
mehurčkov in prisluhnili 
tistim, ki niso imeli sreče v 
življenje. Žal do tega (še) ni 
prišlo, saj se mi zdi, da iz dne-
va v dan vse več ljudi skrbno 
varuje svoje mehurčke pop-
olnosti in nočejo videti, kaj 
lahko revščina naredi človeku; 
da ga oropa dostojanstva, da 
postane številka na papirju ali 
pa ga celo privede do drastične 
odločitve, kot je samomor. 
Vse, kar premoremo, je to, da 
ob pogledu na revno družino 

rečemo: »Ah, ubogi ljudje«. 
Obrnemo se stran in se bri-
gamo zase. 

Podobno je z dopusti. Sam 
že deset let nisem bil na do-
pustu. Ne zato, ker ne bi želel 
iti proti morju, ampak predvs-
em zato, ker si tega nisem mo-
gel privoščiti. Ob vseh računih 
in stroških, ki se iz meseca v 
mesec kopičijo, nisem imeli 
niti časa, da bi razmišljal o do-
pustu. Kljub temu pa me ljud-
je gledajo postrani, zakaj sem 
celo poletje doma oz. jih čudi, 
da si nisem čez leto dajal nekaj 
denarja na stran za dopust. 
Dajanje na stran je nekaj, 
česar že deset let ne poznam, 
to pa je zelo težko obrazložiti 
ljudem, ki jim je samoume-
vno, da jo za kakšen mesec 
mahneš v Grčijo in se tam 
sončiš na plaži. Edini dopust, 
ki si ga lahko privoščim, je po-
tovanje iz kuhinje v dnevno 
sobo, morje si pa naredim na 
domačem balkonu s čebrom 
vode in soljo. Hura, pa sem na 
morju! 

Razumevanje okolice je 
različno; nekateri me ra-
zumejo, drugi me imajo za 
čudaškega samotarja, tretjim 
sem tečnoba itn. In da je 
zadeva še bolj absurdna, so 
najbolj nerazumevajoči ljudje 
ravno tisti, ki so ves čas pris-
otni na spletnih omrežjih, kjer 
z deljenjem fotografij lačnih 
otrok izražajo svoje simpati-

je do revežev, na koncu pa 
ugotoviš, da se jim gre zgolj 
za nabiranje pozornosti. No, 
da ne bom čisto pesimističen, 
moram pri obravnavani temi 
pohvaliti delovanja različnih 
lokalnih humanitarnih organ-
izacij, ki s svojim delom spod-
bujajo aktivnost znotraj naše 
zaspane družbe, in priznati 
moram, da so prvi rezul-
tati že tu, saj se vse več ljudi 
pridružuje različnim akcijam, 
s katerimi širijo zavedanje o 
resnosti situacije, v kateri se 
nahajamo. Kljub temu pa se 
zdi, da je tega še vedno pre-
malo in da so tisti, ki jih je 
življenje pustil na cedilu, v 
družbi še vedno stigmatizi-
rani.

Najbolj grozno pri vsem 
skupaj pa je to, da se reveži 
ne bi smeli sramovati svojega 
položaja, za katerega si niso 
sami krivi, po drugi strani pa 
se po televiziji sprehajajo raz-
ni tajkuni, gradbeni baroni, 
poveljniki političnih strank in 
samooklicani osamosvojitelji, 
ki so pravnomočno obsojeni 
zaradi mnogih svinjarij, ob 
tem pa jih ni prav nič sram na 
glas kričati, da se njim doga-
ja največja krivica v državi. 
Vprašajmo se, koga bi zdaj v 
resnici res moralo biti sram. 

Upam, da ste imeli lep do-
pust. Mnogi ga žal nismo im-
eli. 

Vid Šteh

Iz kuhinje v dnevno sobo

Kolofon

Časopis Sr(e)čno Trbovlje

izhaja štirikrat letno.
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