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Upravna enota Trbovlje

Lokacija
  Nahaja se v pritličju in prvem nadstropju občinske stavbe.

Najpogostejše zadeve, ki jih kot občani urejate na 
upravni enoti:
  Izdaja osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list), 
prijava in odjava prebivališča, matične zadeve (rojstni list, mrliški 
list, sklenitev zakonske zveze…), zadeve s področja prometa 
(vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, prijava na vozniški 
izpit…), urejanje statusa tujcev, izdaja gradbenih in uporabnih 
dovoljenj, zadeve s področja kmetijstva ter področja vojnih 
veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja. Občani lahko 
zaprosijo tudi za spletno kvalificirano digitalno potrdilo za fizične 
osebe in overijo lastnoročni podpis.

Organiziranost
  Upravne enote so bile ustanovljene leta 1995. Odločajo na 
prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z 
zakonom za posamezne upravne stvari ni določeno drugače in 
opravljajo tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, 
določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja.
  Območja upravnih enot je določila vlada z uredbo. Zaradi 
zagotavljanja racionalnega in učinkovitega opravljanja upravnih 
nalog je bilo ustanovljeno 58 upravnih enot, ki praviloma 
obsegajo območje ene ali več lokalnih skupnosti.
  Upravna enota Trbovlje obsega območje Občine Trbovlje in 
ima dva oddelka: Oddelek za upravne notranje zadeve in Oddelek 
za občo upravo in skupne zadeve.

Odgovorna oseba
  Upravno enoto vodi načelnik, ki se imenuje v skladu z 
zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

Viri financiranja upravne enote
  Proračun Republike Slovenije.

Občina Trbovlje 

Lokacija 
  Nahaja se deloma v prvem in drugem nadstropju ter v 
celotnem tretjem nadstropju občinske stavbe.

Najpogostejše zadeve, ki jih urejate kot občani:
  izdajanje lokacijske informacije, NUSZ, občinska stanovanja, 
področje društev, skrb za javno infrastrukturo, krajevne 
skupnosti …

Organiziranost
  V Sloveniji deluje 212 občin. Občine v Sloveniji so oblika 
lokalne samouprave, določene so s Ustave Republike 
Sloveniječleni  (od 138. do 144.). 

Odgovorna oseba
  Občino vodi župan, ki je neposredno izvoljen s strani 
občanov in občank vsake štiri leta na lokalnih volitvah.

Pod okriljem občine je/so:
§ delovanje občinskih javnih zavodov (Zavod za šport, MCT, 

DDT, knjižnica, vrtec, gasilski zavod, muzej);
§ na področju osnovnega šolstva vzdrževanje šol in izvajanj 

investicije, plačevanje materialnih stroškov; plače učiteljev pa 
so strošek države;

§ investicije in investicijsko vzdrževanje Zdravstvenega doma 
Trbovlje;

§ skrb za komunalno infrastrukturo prek komunalnega podjetja 
(vodovod, vročevod …);

§ plačevanje subvencije za najemnine in obvezno zdravstveno 
zavarovanje;

§ skrb za vseh 10 krajevnih skupnosti, vzdrževanje in gradnja 
lokalne ceste (državne ceste so strošek države);

§ skrb za urejanje prostora (od načrtovanja do urejanja javnih 
površin).

Viri financiranja občine:
§ davčni prihodki (dohodnina in drugi),
§ nedavčni prihodki (najemnine, globe, drugi …),
§ kapitalni prihodki (prodaja premoženja),
§ donacije,
§ transferni prihodki (sofinancerska sredstva iz državnega 

proračuna).
 

Kaj/kdo se nahaja v tej zgradbi?
V občinski zgradbi sta dve ločeni ustanovi.
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Opravičilo in popravek članka 
  S strani svetniške skupine SLS OO Trbovlje smo prejeli 
zahtevo za dopolnitev in popravo članka z naslovom Imenovanje 
direktorja Centra za socialno delo Trbovlje (CSD Trbovlje). V 
članku ni navedeno glasovanje svetniške skupine SLS, za kar se 
iskreno opravičujemo. Napaka nikakor ni bila namerna. Za 
sprejetje sklepa, ki se je glasil: »Občinski svet Občine Trbovlje 
izdaja pozitivno mnenje k imenovanju mag. Barbare Žgajner za 
direktorico Centra za socialno delo Trbovlje,« je glasovalo pet 
svetnikov SDS, pet svetnikov SD-ja in oba svetnika DeSUS-a. 
Proti sta bila svetnika ZL. Glasovanja pa so se vzdržali Lista za 
naše Trbovlje, stranka SMC, dva svetnika SLS ter en svetnik SDS, 
kar pomeni, da je za sklep glasovalo 12 svetnikov in svetnic, proti 
sta bila dva, 13 pa se jih je vzdržalo. 

Vesna Jesih

Objavljen javni razpis za 
štipendije
  Občina Trbovlje je skladno s Pravilnikom o občinskih 
štipendijah v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 30/09 in 
20/13) v mesecu septembru objavila javni razpis za študijsko leto 
2015/2016. Razpisane so štipendije za višješolske, visokošolske 
strokovne in univerzitetne študijske programe, programe prve 
bolonjske stopnje ter enovite magistrske študijske programe. 
Štipendije se dodeljujejo za obdobje enega leta, letno pa občina 
zanje nameni približno 23.000,00 evrov. Ker je naša občina že od 
leta 2005 tudi Občina po meri invalidov, vsako leto razpišemo vsaj 
eno štipendijo za osebe s posebnimi potrebami.

mateja.camplin@trbovlje.si

Nova avtobusna linija 
»terezn'čan« 
  Občina Trbovlje poskuša slediti trendom trajnostne 
mobilnosti in biti obenem prijazna do vseh občanov. Zato smo se 
odločili, da predvsem tistim, ki niso doma »v dolini«, omogočimo 
prijaznejši, prijetnejši in hitrejši dostop do trgovin in zdravnikov 
ter lažjo pot po drugih opravkih. Že pred približno dvajsetimi leti 
so imeli občani in občanke, ki so bili doma na območju Terezije, 
Kurje vasi, doma upokojencev, možnost vožnje z avtobusom, in 
sicer s t. i. »terezn'čanom«. Tako bomo ponovno uvedli krožno 
linijo, od 1. oktobra do 31. decembra 2015 najprej poskusno. 
»Terezn'čan« bo vozil na relaciji Bolnica–muzej–Trg 
revolucije–za »Kupolo«–Polaj–Keršičeva–Dom upokojencev 
Franca Salamona–Občina Trbovlje (urejena povezava z redno 
avtobusno linijo)–bolnica. Poskusne vožnje bodo ob 
ponedeljkih, sredah in sobotah. Vožnja bo stala 50 centov. Nakup 
vozovnice bo mogoč na avtobusu, ki bo vozil med 8.50 in 12.45 
ter med 15.20 in 19.45. Uredili bomo tudi postajališča in table z 
voznimi redi. 

Optično omrežje (projekt IR-
optika – Arnes)
  Trbovlje so bile med 50 izbranimi slovenskimi kraji za 
izgradnjo in vzpostavitev optične internetne povezave javnih 
zavodov s področja izobraževanja in raziskovanja. Zgrajene 
optične povezave bodo omogočale ultra hitre (najmanj 1 Gb/s) 
povezave v skupno omrežje Arnes. Optična povezava je bila med 
drugim vzpostavljena v osnovnih šolah, srednji šoli, vrtcih, 
Zasavski ljudski univerzi, v Zasavskem muzeju Trbovlje itn.

VOZNI 
RED

terezn'čan
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Sprejem zlatih maturantov 
v Kabinetu županje Občine 
Trbovlje 
  26. avgusta 2015 so županja Jasna Gabrič, podžupan Tadej 
Špitalar in vodja Oddelka za splošne zadeve Maja Hvala v sejni 
sobi Občine Trbovlje slovesno sprejeli letošnje zlate maturante 
splošne in poklicne mature. V občini je bilo kar devet zlatih 
maturantov, sedem na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli 
Trbovlje – na splošni maturi in dva zlata maturanta na Srednji 
tehniški in poklicni šoli – na poklicni maturi. Selma Salihović, 
Ajda Herman, Lara Dečman, Ajda Lisec, Maša Mlinarič, Rok 
Medveš, Jaka Mlakar, Amon Stopinšek in Aleš Ravnikar, iskrene 
čestitke!

Nekdanji dijaki in dijakinje so se večinoma odločili 
za študij medicine, kar nas zelo veseli, saj se bodo 
pridružili mnogim generacijam uspešnih zasavskih 
zdravnikov. Dva izmed zlatih maturantov pa bosta 
študirala fiziko in računalništvo. 

Priprava in sprejem 
Občinskega prostorskega 
načrta Občine Trbovlje
  Priprava Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje, ki 
se je v nasprotju z našimi pričakovanji podaljšala v jesenski čas, je 
skoraj končana. Občina Trbovlje je od pristojnih nosilcev 
urejanja prostora, ki so se odzvali na vlogo občine, pridobila vsa 
pozitivna mnenja, razen mnenja Ministrstva za okolje in prostor, 
za področje razvoja poselitve. V postopku celovite presoje 
vplivov načrta na okolje je občina pridobila tudi odločbo, da so 
vplivi občinskega prostorskega načrta na okolje sprejemljivi.  S 
pridobitvijo pozitivnega mnenja za področje razvoja poselitve 
bodo tako izpolnjeni vsi pogoji za sprejem prostorskega akta na 
občinskem svetu. Usklajevanja z Ministrstvom za okolje in 
prostor so v sklepni fazi in upravičeno lahko pričakujemo 
sprejem občinskega prostorskega načrta na prvi seji občinskega 
sveta v jesenskem obdobju, ki bo predvidoma 12. oktobra 2015. 
Po sprejetju občinskega prostorskega načrta se bodo v postopkih 
izdaje gradbenih dovoljenj upoštevala določila novega akta, zato 
prosimo vse investitorje, ki so že začeli s pripravo projektne 
dokumentacije in še niso vložili vloge za izdajo gradbenega 
dovoljenja, da to storijo še pred uveljavitvijo občinskega 
prostorskega načrta.

Nives Kropivšek

Ustanovljen Varnostni sosvet 
Občine Trbovlje
  Julija sta županja Občine Trbovlje in komandir Policijske 
postaje Trbovlje Aleš Oberčkal podpisala Sporazum o 
ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Trbovlje. Varnostni 
sosvet (VS) je projekt partnerskega sodelovanja med Občino 
Trbovlje in Policijsko postajo Trbovlje in je posvetovalno telo, ki 
povezuje, koordinira in usmerja organe, organizacije in druge 
subjekte, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko oz. ki lahko 
kakor koli vplivajo na kakovost varnostne kulture v lokalni 
skupnosti. Namen ustanovitve VS je preprečevanje in reševanje 
varnostnih težav v občini; osveščanje ter informiranje javnosti o 
vlogi posameznika in vlogi policije na področju splošne ter 
osebne varnosti; partnersko sodelovanje med deležniki (policija, 
organi lokalne skupnosti, gospodarstvo, zdravstvo, podjetniki, 
izobraževalni zavodi, socialne službe, občani) pri zagotavljanju 
varnosti; medsebojna obveščenost o varnostnih razmerah in 
odpravljanje vzrokov za nastanek odklonskih pojavov. Člani VS 
aktivno sodelujejo pri delu posvetovalnega telesa, dajejo pobude 
in predloge za reševanje težav, izvajajo naloge, ki so jih 
prostovoljno sprejeli, ter delajo v korist splošne varnosti. Člani 
sosveta so predstavniki lokalne skupnosti, policijske postaje, 
medobčinskega redarstva, štaba civilne zaščite, sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vrtca, osnovnih in 
srednjih šol, gasilskega zavoda, centra za socialno delo in 
zdravstvenega doma. Funkcija člana sosveta je častna, vodi pa ga 
županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič. VS ima svoj elektronski 
naslov: varnostni.sosvet@trbovlje.si. Namenjen je komunikaciji 
občanov z VS v smislu obojestranskega informiranja in s tem 
izboljševanja varnostnih razmer v trboveljski občini.

varnostni.sosvet@trbovlje.si

Izzivalec ulice – o pasteh 
zasvojenosti
  Izvajalce vseslovenskega družbeno odgovornega programa 
Ne-odvisen.si smo v Trbovljah gostili že dvakrat, in sicer leta 
2012 in letos. Namen njihovih dnevnih in večernih dogodkov je 
osveščati o vseh pasteh različnih vrst zasvojenosti. Svoj program 
so nadgradili z večernim dogodkom Izzivalec ulice, ki bo v 
Trbovljah 17. novembra ob 19. uri v Delavskem domu Trbovlje. 
Program je namenjen izključno odraslim (18 +). Izvajalec s 
praktičnimi primeri in strokovnimi tematskimi videoprispevki 
slušatelju razkriva in omogoča prepoznavo različnih pasti 
zasvojenosti ter delovanja »ulice«, kjer se mladi najpogosteje 
sestajajo in lahko tudi soustvarjajo nepreverjene informacije, ki 
so mestoma zavajajoče ali celo neresnične.

karmen.rabuzin@trbovlje.si
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Občinska stanovanja
  V septembru je občina objavila pravnomočno listo prosilcev 
za občinska stanovanja. To pomeni, da smo po objavi razpisa v 
spomladanskem času pregledali vseh 130 vlog, ki so prispele na 
razpis za občinska stanovanja. Po dopolnitvah teh vlog, ko so 
pretekli vsi zakonsko določeni roki, sta bila objavljena oba 
seznama prosilcev za občinska stanovanja po listi A in listi B. 
Tako sta obe listi postali pravnomočni oz. veljavni. Kaj sledi?
Konec razpisa ne pomeni takojšnje vselitve v stanovanje
  Številni občani in občanke narobe razumejo postopek 
pridobitve občinskega stanovanja. Prijava na razpis in objavljena 
lestvica prosilcev za stanovanja še ne pomenita, da se boste takoj 
jutri vselili v stanovanje. Odločba o končanem razpisu in uvrstitvi 
na seznam pomeni, da vam je bilo dodeljeno mesto na lestvici 
glede na točkovanje vaše vloge. Občina je razpis objavila zato, da 
se oblikuje lista prosilcev, po kateri nato vseljujemo ljudi v 
stanovanja. V lasti imamo 566 stanovanj, a so vsa naseljena, razen 
tistih, ki jih prenavljamo ali pa so neprimerna za bivanje. Ko 
nekdo umre, se izseli iz stanovanja oz. je izseljen iz stanovanja 
zaradi neporavnane najemnine, se stanovanje izprazni in občina 
začne z obnovo (beljenje, popravilo morebitnih poškodb). Nato 
pa je to stanovanje dodeljeno takoj naslednjemu, ki izpolnjuje 
pogoje in je na vrsti glede seznam čakalne liste. Občina nima po 
10 ali 20 stanovanj, ki bila prazna, da bi lahko nemudoma vselila 
občane vanje, temveč jih vseljujemo glede na dinamiko praznjenj 
stanovanj. Zato je proces pridobivanja občinskega stanovanja 
dolg, a ko človek enkrat pridobi občinsko stanovanje, je načeloma 
ob izpolnjevanju svojih obveznosti v njem do svoje smrti ali 
preselitve.  Pomembno je, da o svoji prihodnosti glede bivanja 
razmišljate že prej, spremljate razpise in načrtujete.
Vaše vloge po koncu razpisa ne moremo več spreminjati, 
dopolnjevati
  Kar nekaj občanov se na občino obrne s prošnjo, da bi v 
njegovi vlogi spremenili kakšen podatek zaradi spremembe v 
njihovem življenju, npr. v času prijave na razpis sta živela kot par, 
med tem časom pa je ženska zanosila in bodo družino sestavljali 
trije člani namesto dveh. Tega podatka pri vlogi, ko je bil enkrat 
razpis končan, ne moremo upoštevati, saj bi to pomenilo 
ponovitev razpisa, ker bi se s tem tudi uvrstitev na listo vseh 
preostalih občanov spremenila. Ko je enkrat lista končana, 
pravnomočna, jo je nemogoče spreminjati in dopolnjevati vloge. 
Če bi bilo to po zakonu mogoče, bi pomenilo, da bi lahko lestvico 
in razpis ponavljali vsak teden.
Ljudi brez strehe nad glavo lahko vselimo v bivalne enote v 
Bevškem
  Ljudje velikokrat zmotno mislijo, če jih najemnik vrže iz 
stanovanja, da mu bo občina takoj uredila nastanitev v občinskem 
stanovanju. Žal to ni mogoče, saj je potrebno upoštevati 

stanovanjski zakon in čakalno listo, narejeno na podlagi razpisa za 
stanovanja. Tistim, ki ostanejo brez strehe nad glavo, lahko 
ponudimo bivanje v bivalnih enotah v Bevškem. Gre za začasno 
nastanitev. V času bivanja v bivalni enoti Bevško pa ima občan čas 
iskati druge rešitve. Zavedati se je treba, da je iskanje stanovanja 
proces, ki lahko traja tudi eno, dve ali tri leta v primeru, da si želite 
občinsko stanovanje. Začasno lahko občane vselimo v občinsko 
stanovanje samo ob izpolnjevanju posebnih pogojev za izredno 
dodelitev. Te pogoje pa do zdaj v tem letu ni izpolnjeval še nihče, 
ki je ostal brez strehe nad glavo. 
Kako do stanovanja v Trbovljah?
  V 8. številki časopisa Sr(e)čno Trbovlje v letu 2013 ste lahko 
prebrali, kako priti do stanovanja v naši občini. To izdajo časopisa 
lahko še vedno najdete na spletni strani http://www.srcno
trbovlje.si/tiskane-izdaje/. Na kratko lahko zapišemo, da 
obstajajo trije načini: občinski razpis za stanovanja (objave 
naslednjega ne bo vsaj leto dni), razpis za stanovanja podjetja 
Spekter ter iskanje stanovanj na trgu prek portalov 
www.nepremicnine.net, www.salomon.si in na drugih podobnih 
portalih. 
Pojav vlage v stanovanjih
  V zadnjem času se vse pogosteje srečujemo s pojavom vlage v 
naših stanovanjih. Med najpogostejšimi vzroki je nepravilno 
prezračevanje prostorov, saj so ob menjavi oken (stara okna so 
veliko bolj dihala zaradi dotrajanosti) postala nekatera stanovanja 
nepredušno zaprta. Ljudje v njih nato še kuhajo, sušijo perilo in 
nepravilno zračijo, kar je idealna kombinacija za pojav vlage. 

Podatki o stanovanjih
Število občinskih stanovanj: 566
Konec septembra: praznih 11 stanovanj
Število vseljivih stanovanj v oktobru: 5
Oktobra bomo prenovili 3 stanovanja.
E-naslov za vaša vprašanja: stanovanja@trbovlje.si

Pravilno in nepravilno zračenje prostorov.

Zloženka najemnikom 
stanovanj v lasti Občine 
Trbovlje
  Občina Trbovlje ima v lasti 566 stanovanj, ki jih oddaja 
občanom. Ugotavljamo, da imajo najemniki ogromno različnih 
vprašanj, s katerimi se obračajo na nas. Občina Trbovlje je zato 
pripravila posebno zloženko z navodili in uporabnimi 
informacijami, ki smo jo poslali vsem najemnikom. V njej 
osveščamo najemnike o pojavu vlage in plesni, o zračenju, 
prenehanjih oz. spremembah najemnih pogodb, možnosti 
prejemanja računov prek elektronske pošte, možnosti plačevanja 
položnic brez provizije ter o njihovih obveznostih. Seznanjamo 
jih, kam se lahko obrnejo v primeru okvar in težav. 
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Odkrito o parkirnini
  Ko človek sliši, da bi se kje uvedla parkirnina, mu brez 
kakršnega koli pomisleka zavre. Začnejo se vzkliki, da nekdo 
hoče zaslužiti, spontano smo ljudje proti vsakršnemu uvajanju 
novega sistema, modrih con, pa čeprav že skoraj ni mesta, kjer ne 
bi imeli modre cone vsaj za nekaj parkirnih mest. Nekateri politiki 
takšne teme radi izrabijo za nabiranje točk in netenje nemira ter 
slabe volje med ljudmi, saj mnogokrat prikrojijo resnico in 
zamolčijo dejstva o takšnih temah. 

Območje modre cone
  Modrih con občine ne uvedejo z namenom služenja. S 
parkirnino za nekaj centov na uro ne moreš zaslužiti, saj stežka 
pokriješ vsaj stroške delovanja sistema in postavitve parkomata. 
Občine se takšne prometne ureditve poslužujejo predvsem z 
vidika urejanja prometnega režima v središčih mesta. Gre za 
parkirna mesta, ki niso namenjena zgolj posameznikom, temveč 
bi morala služiti javnosti in čim večjemu številu ljudi. V Občini 
Trbovlje razmišljamo o tem, da bi v bližnji prihodnosti simbolno 
parkirnino pobirali na parkirnih mestih vzdolž Rudarske ceste oz. 
samo med Zdravstvenim domom Trbovlje ter bolnico. Gre za 
parkirišča, ki se zdaj uporabljajo predvsem za namene trajnega ali 
večurnega parkiranja, bolniki pa ostajajo brez parkirišč. Tako so 
avtomobili parkirani po več ur, medtem ko bolniki zaman iščejo 
parkirno mesto v bližini bolnice in zdravstvenega doma, čeprav bi 
ga rabili samo za uro ali dve. Dogaja se, da obiskovalci obeh 
ustanov krožijo po mestu in iščejo parkirišča, nato pa morajo 
avtomobile pustiti na precej bolj oddaljenih parkiriščih ter kot 
bolniki prehodijo kar nekaj metrov. Da bi se temu izognili in za 
namene kratkotrajnega parkiranja, bi ta del pred bolnico in 
zdravstvenim domom preuredili v modro cono. Tudi predlogi 
številnih občanov gredo v to smer, saj pravijo, da bi veliko raje dali 

nekaj centov za parkiranje, kot pa da parkirišče kot bolniki iščejo v 
drugih delih mesta. 
  Argumenti, kot so »zgradite več parkirnih mest in bo vse v 
redu«, žal ne prinesejo rešitve. V primeru zdravstvenega doma je 
bilo pred dvema letoma zgrajeno dodatno parkirišče ob cesti 
proti vrtcu, sprostilo se je območje ob stadionu, kjer je nastalo 
začasno parkirišče, a kljub temu so vsa parkirišča med tednom 
zasedena. Gradnja novih parkirišč ne reši ničesar. Stvari bomo 
morali začeti spreminjati pri sebi. Začeti se moramo zavedati, da 
se lahko v mestu tudi sprehajamo, uporabljamo kolesa, motorna 
kolesa, javni promet in ne samo avtomobile. 

Aktivnosti v smeri trajnostnega razvoja
  Mesta se že zadnjih nekaj let razvijajo v smeri trajnostnega 
razvoja, ko bi naj ljudje uporabljali javni promet, se vozili s kolesi, 
se v mesto odpravili peš in čim manj v te namene uporabljali 
osebna vozila. Občina Trbovlje se zaradi svojega reliefa in lege 
mesta v dolini težje spoprijema z izzivi trajnostnega razvoja, kljub 
temu pa se trudimo, da bi javni promet približali uporabnikom in 
zmanjšali uporabo avtomobilov v jedru mesta. Tako smo 
poskusno uvedli linijo »terezn'čan«, ki bo poskrbela, da bi bil javni 
promet dostopen tudi tistim, ki živijo na hribovitih predelih 
mesta. Prav tako se z Integralom pogovarjamo o tem, kako bi 
vozne rede prilagodili voznim redom vlakov. Avtobusne postaje 
smo uredili. Občina Trbovlje se je letos kot edina zasavska občina 
priključila dnevu brez avtomobila in za en dan zaprla Ulico 1. 
junija. 

Razlika med javnim in zasebnim parkiriščem
  Občina Trbovlje je pristojna za urejanje javnih parkirišč oz. 
parkirišč, ki se nahajajo na zemljišču v lasti občine. Parkirišča, ki se 
nahajajo v okolici stanovanjskih blokov, poslovnih stavb in so v 
lasti etažnih lastnikov, niso v pristojnosti občine. Zanje so 
odgovorni etažni lastniki. Občina Trbovlje ne more graditi 
parkirišč za fizične osebe za njihovo zasebno uporabo (to so na 
primer parkirišča v okolici blokov, kjer jih uporabljajo samo 
prebivalci dotične stavbe), saj bi to pomenilo, da bi lahko urejali in 
gradili parkirišča tudi lastnikom posameznih stanovanjskih hiš. 
Torej vsakemu občanu. Lastniki hiš morajo sami poskrbeti za 
izgradnjo parkirnega prostora pred svojo hišo, prav tako tudi 
lastniki stanovanj. Zasebna parkirišča, ki torej niso v lasti občine, 
temveč so v lasti etažnih lastnikov, lahko lastniki tudi ogradijo oz. 
postavijo zapornico, ker je to njihova in ne javna lastnina.

Mesta se že zadnjih nekaj let razvijajo v smeri 
trajnostnega razvoja, ko bi naj ljudje uporabljali 
javni promet, se vozili s kolesi, se v mesto odpravili 
peš in čim manj uporabljali osebna vozila.

Reševalci Zdravstvenega doma Trbovlje, ki so se v 
sredo, 22. julija, izredno hitro odzvali na klic v sili z 
Mrzlice, so vredni pohvale in priznanja.
Vsi reševalci so si brezmejno prizadevali, da bi rešili 
od infarkta prizadetega avstralskega turista 
Rogerja Marijana Zupanka. Posebna pohvala 
pripada vodji ekipe Mojci Štendler, dr. med., za 
nesebično in požrtvovalno reanimacijo ter za 
odlično in usklajeno vodenje oživljanja 
prizadetega.

Pohvalo in zahvalo izrekamo žena Mayet, hči Joysi 
iz Melbourna (Avstralija) in brat Janko iz Žalca.

Zahvala
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Delovno poletje 
v Trbovljah

Trbovlje 
v središču Zasavja

Street workout na Rudarju
V športnem parku Rudar smo odprli največji 
poligon za ulično vadbo - street workout - v 
Sloveniji. Zavod za šport Trbovlje se je prijavil 
na razpis Fundacije za šport s programom 
Postavitev SWO-naprav (street workout – 
ulična vadba) na športnem parku Rudar 
Trbovlje in tudi pridobil sredstva. Nameščene 
naprave so na voljo vsem redno vadečim na 
kompleksu, učencem in dijakom ter tudi vsem 
rekreativcem.
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Intervju: Rene Vozelj in Patrik Sevšek

Knapovsko pivo s srcem
Avtor: Vid Šteh

Če ste poleti obiskali katero od mnogih prireditev v Zasavju, 
ste verjetno naleteli na stojnico, ki je prodajala prav poseben 
artikel – serijo zasavskih piv z zgovornim imenom Herc, 
narejenih z namenom dviganja nivoja pivske kulture v 
Sloveniji in osveščanja javnosti o pomembnosti ohranjanja 
rudarske tradicije v Zasavju. Kaj več o samem proizvodu sta 
povedala Rene Vozelj in Patrik Sevšek, ustanovitelja 
zasavske »mikro« pivovarne.

Vsak začetek uspešne poslovne poti je težak in 
predvidevam, da je bilo pri vaju podobno. Kaj dva mlada 
človeka napelje k ideji o ustanovitvi lastne »mikro« 
pivovarne? 
  Rene: »Ideja se je razvijala postopoma. Okoli leta 2009 sva 
skupaj s Patrikom odkrila internetno stran, ki je prodajala 
sestavine za varjenje piva. Ker je bil sam proces že v osnovi 
fascinanten, Patrik pa je bil na tem področju še posebej dobro 
podkovan, se nama je zdelo smiselno, da preizkusiva svoje znanje 
v praksi. Ko sva uspela zvariti prvo pivo, je bilo to zastonj 
ponujeno najinim znancem in prijateljem na družabnih večerih. 
Prvi vtisi so bili pozitivni, zato je iznenada padla ideja, da bi svoje 
znanje ponesla na višjo raven. V istem času se je v Sloveniji začela 
razvijati mala revolucija varjenja piva, kar nama je dalo še dodaten 
pogum, da sva vztrajala pri svoji ideji.« 

Je varjenje piva postopek, ki se ga lahko nauči vsakdo?
  Patrik: »Vsekakor, čeprav pri tem obstajajo pravila, ki 
zahtevajo posebne veščine. Recimo; ljudje se premalo zavedajo, 
da je kvasovka, sicer najbolj pomembna sestavina pri varjenju, živ 
organizem, s katerim je treba ravnati previdno in jo ohranjati pri 
primernih temperaturah. Enako velja za higieno, ki mora biti še 
na posebej visokem nivoju, saj lahko hitro pride do kakšnih 
okužb. Nasploh pa varjenje ni zahtevno, ko se ga enkrat naučiš.«

Verjetno je bilo na začetku prisotno ogromno ekspe-
rimentiranja.
  Patrik: »Z varjenjem sva začela dobesedno »garažno«; uredila 
sva si prostor v garaži in začela variti manjše količine piva, od 20 
do 40 litrov, ki sva ga nato razdelila med prijatelje za pokušino. 
Prvi poskusi so bili bolj eksperimentalne narave, ampak takšna je 
pač narava učenja; začneš z malim in postopoma napreduješ. 
Nama je dokaj hitro uspelo pridobiti želen videz piva, nekoliko 
več časa pa sva potrebovala za doseganje okusa.« 
  Rene: »Pri okusu sva morala paziti tudi na dejstvo, da smo 
Slovenci bolj ali manj navajeni na dve znamki piva oz. dva okusa, 

Laško ali Union. Najino pivo je po okusu nekoliko močnejše od 
povprečnega, kar pa je bil tudi najin namen. Želela sva ustvariti 
nekaj posebnega, nekaj z edinstvenim knapovskim občutkom.« 

Vajina serija piv se imenuje Herc, kar nemudoma potegne 
vzporednice z rudarsko tradicijo v Zasavju. Je vajino pivo 
nastalo s takšnim namenom?
  Rene: »Ko nama je uspel prvi korak varjenja piva, je bilo treba 
izdelati tudi njegovo grafično podobo. Tu sva prišla na idejo, da bi 
pivo simbolično predstavljalo tisto, s čimer se Zasavci najbolj 
identificiramo – rudarstvo. Gre za tradicijo, ki jo je potrebno 
ohraniti na več mogočih načinov, tudi prek takšnih produktov, 
kot je recimo pivo. Zdi se mi pomembno, da oživljamo spomin na 
'knapovšno', ker je to del nas. Rudarstvo kot dejavnost verjetno 
nima nobene prihodnosti, to pa ne pomeni, da moramo nanj kar 
pozabiti ali pa se od njega oddaljiti. To je del naše preteklosti, zato 
je 'knapovšno' potrebno ohraniti v spominu.« 

Pivo je do tega trenutka poskusilo že mnogo Zasavčanov. 
Kakšen je bil njihov odziv?
  Rene: »Glavnini se je zadeva zdela zanimiva, bolj v slogu 
navdušenja nad tem, da se v Zasavju ustvarja nekaj novega, 
svežega. Pojavile so se tudi nekatere kritike, ki pa jih jemljeva kot 
dobronamerne nasvete, kako produkt izboljšati v prihodnosti. 
Veliko ljudi so tudi zanimale sestavine, iz katerih variva pivo.« 

Pa se vama je ves projekt tudi finančno izplačal?
  Rene: »Do zdaj sva vložila okoli 7.000 evrov lastnega denarja, 
nekaj od tega se nama je povrnilo prek prodaje, imava pa tudi 
stalni dotok finančnih sredstev. Lahko se pohvaliva z dejstvom, 
da je najino pivo mogoče naročiti že v večini zasavskih lokalov. 
Glavna želja je, da bi kar se da hitro postala neodvisna, vendar je 
do tja še dolga pot. Trenutno načrtujeva postavitev 'mikro' 
pivovarne v prostorih Gradiča, pri čemer nama je na pomoč 
priskočila tudi Občina Trbovlje, ki se ji tudi najlepše 
zahvaljujeva.« 
  Patrik: »Treba je poudariti, da sva do zdaj gostovala v večjih 
pivovarnah, ki sva jih najela za varjenje piva, za samostojno 
zadevo pa bi morala za vso potrebno opremo zbrati vsaj 50.000 
evrov, česar pa si trenutno še ne moreva privoščiti.« 

Kakšno prihodnost si obeta prvo zasavsko pivo?
  Rene: »Upam, da bova kmalu razširila svojo serijo piv in jih 
predstavila tudi zunaj Zasavja. Do zdaj sva sicer pivo predstavila 
na različnih lokacijah v Ljubljani, Mariboru, v Velenju itn. Zasavje 
imava bolj ali manj pokrito, tako da je želja po širjenju dejavnosti 
zelo močna.«

V promocijskem gradivu večkrat izpostavita, da skušata s 
svojo dejavnostjo med drugim tudi dvigniti nivo kulture 
pitja v Sloveniji. Kakšen odnos imamo Slovenci do piva?
  Rene: »Najino pivo je namenjeno predvsem uživanju v 
samem okusu in ne popivanju, kot je v današnji družbi žal preveč 
pogosto. Želiva si, da bi pivo v Sloveniji prišlo na podobno raven 
spoštovanja kot recimo vino, ki ima zelo dolgo in bogato kulturo, 
prav tako pa ga že lep čas ne obravnavamo kot sredstvo za 
pijančevanje. Slovenci pivo še vedno omejujemo na dva okusa – 
Laško ali Union, tu pa se tudi vse konča. Z najino dejavnostjo 
skušava predstaviti pivo kot pijačo, pri kateri je okus 
pomembnejši od učinka, ki ga pusti na tebi.« 

Za konec pa vprašanje, ki se mu ne moremo izogniti. Laško 
ali Union? 
  Rene: »Laško (smeh).«
  Patrik: »Jaz pa sem raje za Union (smeh).« 
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Srečanje na Mrzlici
  Na Mrzlici je v soboto, 19. septembra, potekalo Srečanje 
Savinjčanov, Zasavčanov in Laščanov, tokrat v organizaciji 
Občine Zagorje ob Savi. 

Teden mobilnosti in Dan brez 
avtomobila
  Občina Trbovlje se je, po nekajletnem premoru, pridružila 
Evropskemu tednu mobilnosti, ki poteka v koordinaciji 
Ministrstva za infrastrukturo. IZBIRAJ. SPREMINJAJ. 
ZDRUŽUJ. je bil slogan, ki je povzemal osrednjo temo letošnjega 
Evropskega tedna mobilnosti. Spodbuditi nas je želela k 
razmisleku o multimodalnosti, torej o vseh možnostih prevoza, ki 
so nam na voljo. Pogosto se namreč za vrsto mobilnosti 
odločamo iz navade, ne da bi premislili, ali je za nas, našo 
konkretno pot in potrebe res najbolj učinkovita. ETM nas je 
tokrat spodbujal h kombiniranju različnih prevoznih sredstev, kar 
nam pogosto omogoči prijetnejši in hitrejši način potovanja v 
mestih. V Trbovljah smo za promet zaprli Ulico 1. junija v petek, 
18. septembra 2015. Skozi dopoldanske ure so se prostovoljcem 
Društva prijateljev mladine Trbovlje pri raznih aktivnostih 
pridružili otroci iz trboveljskih vrtcev in šol. V popoldanskem 
času, od 15. ure naprej, pa so bile na voljo aktivnosti na ulici za 
mimoidoče. Pripravili smo zabavo za otroke, nastopili so tudi 
mladi plesalci skupine BIT, trboveljske mažoretke in godba. 
Dijaki Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje so predstavili 
električni avtomobil, ki so ga sestavili na praksi v Nemčiji. Svojo 
stojnico je imela tudi svetovalka projekta ENSVET – brezplačno 
energetsko svetovanje za občane. Potekala je tudi predstavitev 
Hillstrike Snowtrike-a. Veseli smo, da so bili z nami tudi policisti, 
redarji, člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje in še 
marsikdo.

vesna.jesih@trbovlje.si 

Planinski dom na Kumu – naj 
planinska koča 2015 
  V poletni akciji Planinske zveze Slovenije in spletnega portala 
Planet Siol so planinci lovoriko naj planinske koče 2015 podelili 
Planinskemu domu na Kumu. Za ta imenitni naslov se je letos 
potegovalo 59 planinskih koč (od skupno 178 slovenskih 
planinskih koč), ki imajo bodisi certifikat okolju in/ali družinam 
prijazna koča bodisi vgrajeno čistilno napravo in so znane po 
gostoljubnih oskrbnikih ter odlični gostinski ponudbi. Med 
akcijo se je nabralo blizu 45 tisoč glasov, koča na Kumu pa je 
zasedla prvo mesto z velikim naskokom pred Valvasorjevim 
domom pod Stolom. Planinsko društvo Kum, ki je lastnik koče, je 
oskrbništvo pred dobrim letom zaupalo Romanu Ledinku, ki 
skupaj s svojo družino vzorno skrbi za obiskovalce Kuma. V 
nedeljo, 13. septembra, so PD Kum skupaj z oskrbnikom 
pripravili na Kumu prireditev, kjer sta odgovorni urednik Planet 
Siol.net Uroš Urbas in generalni sekretar Planinske zveze 
Slovenije Matej Planko oskrbniku Planinskega doma na Kumu 
podelila plaketo za naj planinsko kočo 2015. Istega dne je potekal 
tudi 25. kolesarski vzpon na Kum, kar je vzdušje na Kumu še 
dodatno popestrilo. Še posebej pa so se številni obiskovalci 
razveselili brezplačne pogostitve s »funštercem« in pivom. 

Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje

Trboveljska gasilska mladina 
letovala v Poreču
  Gasilska zveza Trbovlje je v letošnjem letu ponovno nagradila 
gasilsko mladino, ki ji že več kot 20 let omogoča letovanje na 
morju. Letovanje je bilo letos na začetku septembra. Četica 
mladih gasilcev je bila sestavljena iz 25 otrok (pionirk in pionirjev) 
iz štirih PGD (Čeče, Dobovec, Klek, Trbovlje mesto) in Društva 
mladi gasilec iz OŠ Ivana Cankarja. Spremljali so jih štirje gasilski 
mentorji. Vseh pet dni so imeli lepo vreme. Poleg plavanja in 
uživanja v vodi so izvajali tudi tekmovanja v družabnih igrah, 
igrah v in ob vodi, imeli so turnir v malem nogometu, tekmovali 
so za najboljši peščeni grad, imeli so razne ustvarjalne delavnice, 
izbirali so miss in mistra letovanja. Obiskali so adrenalinski park 
na vodi in se vozili s tobogani, kar je bilo vsem v nepopisno 
veselje. Z mini vlakcem so obiskali tudi mesto Poreč. Kot je 
navada, so podelili nagrade za najbolj urejeno sobo, najboljšo 
skupino, naj nogometaša, nogometašico, za najboljši peščeni grad 
in za največjo »faco« letovanja. Polni lepih spominov so se vrnili v 
Trbovlje in se nam zahvalili, mi pa jim obljubljamo, da jim bomo 
po zmožnostih naslednje leto spet omogočili letovanje.

Srečko Kerin, Poveljnik Gasilske zveze Trbovlje 
Otroci so uživali v predstavi čarovnika Martina. 

Družina Ledinek, ki skrbi za to, da se na Kumu 
vedno dobro počutimo.

Jesenska sobota je na Mrzlico privabila pohodnike 
z vseh strani. 
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Aktivnosti trboveljskih gasilcev 
v mesecu oktobru, mesecu 
požarne varnosti 2015
  Tako prostovoljni kot poklicni gasilci se zavedamo pomena 
požarne preventive skozi celo leto, navadno prav ob mesecu 
požarne varnosti še dodatno poudarimo tisto, kar se nam zdi z 
vidika požarne preventive še posebno pomembno. Letošnji 
mesec požarne varnosti je namenjen osveščanju s področja 
evakuacije iz objektov. Gasilska zveza Slovenije, Uprava za 
zaščito in reševanje in Slovensko združenje za požarno varstvo so 
pripravili promocijsko gradivo, ki bo ponudilo več informacij na 
to temo. Trboveljski gasilci bomo prek gasilskih društev razdelili 
mladini,  stanovalcem, osnovnim šolam in delovnim 
organizacijam zgibanke za odrasle »evakuacija iz stanovanja«, 
tematske plakate, namenjene otrokom in zgibanke za otroke »Če 
zagori, naj se ti ven mudi.«, z enakim naslovom pa bodo 
razdeljena še kazala za knjige in urniki za šolarje. 
  Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 
101/11) določa, da morajo lastniki in uporabniki objektov, za 
katere je potrebno izdelati načrt evakuacije, najmanj enkrat letno 
izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta 
ob požaru. Namen projekta je spodbuditi lastnike ali uporabnike 
objektov, da vaje evakuacije organizirajo in izvedejo ter da se jih 
udeleži čim večje število oseb, kar bomo skušali na celotnem 
območju občine izvajati trboveljski gasilci. Trboveljski 
prostovoljni in poklicni gasilci bomo organizirali v gasilskih 
domovih dneve odprtih vrat, odgovorne osebe v organizacijah in 
občane bomo osveščali o pomenu ter pravilni izvedbi evakuacije, 
organizirali bomo predavanja in predstavitve na temo evakuacije, 
nudili pomoč in svetovanje lastnikom objektov pri pripravi na 
evakuacijo, izvedli bomo osveščanje na temo evakuacije otrok in 
gibalno oviranih oseb ter drugih oseb s posebnimi potrebami, 
izvajali bomo preglede hidrantnega omrežja in gasilnikov. 
  Poveljstvo Gasilske zveze Trbovlje pripravlja tudi regijsko 
gasilsko vajo »UNP 2015« na Opekarni (nekdanji Europlin), kjer 
bomo poskušali izvesti tudi praktično evakuacijo dela stanovalcev 
v bližnjih večstanovanjskih objektih (sodelovali bodo tudi gasilci 
GZ Hrastnik in Zagorje ob Savi). Gasilci PGD Trbovlje mesto in 

PGD Prebold bomo izvedli že tradicionalno skupno vajo na meji 
z občinama, gasilci PIGD Rudnika Trbovlje se bodo udeležili 
intervencijske vaje v prijateljskem gasilskem društvu Novi Marof  
na Hrvaškem, so pa tudi organizatorji skupne vaje zaposlenih v 
rudnikih in energetiki, ki bo letos v Trbovljah. Udeležili se bomo 
Bogatajevih dnevov – dnevi zaščite in reševanja 2015 v Murski 
Soboti, ki bodo od 1. do 3. 10. 2015. Pionirji Društva mladi 
gasilec, ki deluje na OŠ Ivana Cankarja, se bodo pomerili na 
državnem gasilskem tekmovanju v Šenjerneju, pionirji PGD 
Klek pa na državnem gasilskem tekmovanju v orientaciji na 
Dolah pri Litiji.

Z gasilskimi pozdravi!
Srečko Kerin, Poveljnik Gasilske zveze Trbovlje 

Slogan meseca požarne varnosti 2015 se glasi:
»KO ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI!«

Gasilska zveza Trbovlje in Poveljstvo zasavske regije 
bosta v soboto, 3. 10. 2015, z začetkom ob 7. uri 
na območju Športnega parka Rudar v Trbovljah, 
pripravila občinsko in regijsko tekmovanje gasilskih 
enot zasavske regije. 

Ambrozija – škodljiva rastlina
  Pelinolistna ambrozija ali žvrklja je tako neopazna in 
neugledna rastlina, da jo malokdo pozna. Uspeva predvsem na 
golih površinah: nasipih ob cestah, robovih cest, vrtovih, njivah, 
robovih travnikov, gradbiščih, odlagališčih, včasih poganja celo iz 
razpok v asfaltu. Je enoletnica, kali konec junija oz. v juliju. Zraste 
v nekakšne grmičke, visoke od 0,5 do 1,5 m, ki cvetijo v avgustu 

ali septembru. Cvetni prah rumeno-zelenih moških socvetij 
(pelod) je alergen in lahko povzroča zdravstvene težave. 
Ambrozija je opredeljena kot škodljiva rastlina in jo je po 
zakonodaji potrebno obvezno zatirati.
Kako zatiramo ambrozijo?
1. Naučimo se jo prepoznati in jo ne zamenjujmo z drugimi 
rastlinami.
2. Preventivni ukrep je, da ji ne nudimo ustreznega življenjskega 
okolja, torej čim manj goličav, nasipov, neurejenih gradbišč, 
opuščenih njiv. 
3. Če opazite ambrozije na svojem zemljišču, jih populite, po 
možnosti še pred cvetenjem. Lahko jih tudi pokosite in košnjo 
ponavljate na 14 dni oz. po potrebi. Najbolje bo, da populjene oz. 
pokošene rastline zaprete v plastične vrečke, kjer bodo zgnile. 
Vrečke oddate med mešane komunalne odpadke. Populjene 
rastline ne sodijo na kompost ali v naravo, ker obstaja velika 
možnost, da bo del rastlin preživel, cvetel in semenil. Vendar 
pozor, rokovanje z ambrozijo lahko povzroči alergijske reakcije 
tudi na koži. Zato pri odstranjevanju ambrozije uporabljajte 
rokavice in nosite dolge rokave. Če opazite ambrozijo na 
zemljišču, ki ni v vaši lasti, o tem obvestite Oddelek za okolje in 
prostor Občine Trbovlje, ki bo pozval lastnika k obveznemu 
zatiranju te rastline. 

Vlasta Medvešek Crnkovič, Komunala Trbovlje, d. o. o.
Naučimo se prepoznavati ambrozijo. 
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Uporaba defibrilatorja lahko 
reši življenje
  Ste vedeli, da je človeka, ki ga izda srce, s hitrim, odločnim in 
pravilnim ukrepanjem mogoče rešiti? V Sloveniji povprečno pet 
ljudi dnevno doživi srčni zastoj in to se lahko zgodi kadar koli in 
kjer koli. S hitrim nudenjem temeljnih postopkov oživljanja pa 
lahko preprečimo hujše posledice zastoja in celo smrt. Oživljanje 
je tekma s časom. Po podatkih strokovnjakov se z vsako minuto, 
ki preteče od nastopa zastoja srca do prve defibrilacije, zmanjša 
verjetnost za preživetje za okoli deset do dvanajst odstotkov. Pri 
tem so nam v pomoč avtomatski defibrilatorji, ki so nameščeni 
tudi po različnih lokacijah v Trbovljah. 
  AED – Automated External Defibrillator oz. avtomatski 
zunanji defibrilator je zelo preprosta uporabna naprava 
življenjskega pomena. Če veste, da je v bližini nameščen AED ali 
ta podatek dobite ob klicu na 112, je poleg temeljnih postopkov 
oživljanja najpomembnejša uporaba le-tega. Takojšnje ukrepanje 
je namreč izjemnega pomena! AED je varen in z njim ni mogoče 
škoditi bolniku, na katerega ga namestite. Vaša naloga je namestiti 
samolepilne elektrode na kožo prsnega koša pomoči potrebnega 
(kam in kako je na embalaži elektrod nazorno prikazano), 
vključiti AED in slediti navodilom, ki jih daje aparat. Če AED 
ugotovi, da sunek pri oživljanju ni potreben, ga ne bo pustil 
izvesti, v nasprotnem primeru skuša z električnim sunkom 
bolniku ponovno vzbuditi srce in vzpostaviti normalen srčni 
ritem.
  Na spletni povezavi www.AED-baza.si je ažuren seznam vseh 
AED-naprav po Sloveniji z zemljevidi in vsemi drugimi 
pomembnimi podatki.

Tudi v Trbovljah je za primer nujnega ukrepanja ob 
srčnem zastoju dostopnih že kar nekaj AED-naprav, 
predvsem na lokacijah, kjer se zadržuje večje 
število ljudi:
– stavba Občine Trbovlje, 
– Gasilski zavod Trbovlje, 
– letno kopališče (Zavod za šport),
– Zavarovalnica Triglav,
– Dom upokojencev Franca Salamona,
– Mobitel (zraven trgovine Spar),
– gasilski dom na Dobovcu,
– Termoelektrarna Trbovlje,
– Lafarge Cement. 

Ko aparat aktivirate, vas ta po korakih z glasovnimi 
napotki jasno usmerja, kaj morate storiti. Naprava 
je izdelana tako, da jo lahko uporabljajo vsi laiki 
brez medicinskega predznanja. Glasovni napotki v 
slovenskem jeziku vodijo uporabnika med 
postopkom reševanja.

  O lokaciji naprave AED nas obveščajo tudi označevalne table 
s simbolom, ki je mednarodno določen. 

Zadnji aparat je bil v lanskem letu v sklopu projekta »Opremljanje 
društev Gasilske zveze Trbovlje z AED-napravami« predan 
PGD Dobovec. Nakup naprave so omogočili Občina Trbovlje, 
Gasilska zveza Trbovlje, Zavarovalnica Triglav in OZ Rdeči križ 
Trbovlje. Naprava je skupaj z otroškimi elektrodami (namenjene 
reševanju življenja otrok) nameščena v zunanji lahko dostopni 
omarici na zgradbi gasilskega doma na Dobovcu. Namen 
projekta Gasilske zveze Trbovlje je opremiti čim več okoliških 
krajevnih skupnosti z defibrilatorji, saj ima aparat v odmaknjenih 
naseljih, kjer je pot do zdravstvene ustanove daljša, še toliko bolj 
pomembno vlogo pri reševanju življenja. 

RK Slovenije OZ Trbovlje

Dobre zgodbe – uspe lahko tudi vam
  Odrasli, ki se usposabljajo in šolajo ob delu, so znova 
dokazali, da so motivirani in imajo željo po novih znanjih. Sebi in 
drugim so dokazali, da je v življenju mogoče vse. Upravičeno so 
lahko zelo ponosni nase in na svoje dosežke. Na začetku poletja je 
šolanje na Zasavski ljudski univerzi končalo petinšestdeset 
udeležencev. Mnogi so ob naporni službi, družinskih in drugih 
obveznostih redno obiskovali predavanja, študirali in prišli do 
želenega cilja: spričevala in novega poklica. Z voljo, vztrajnostjo 
in z delom so uspeli. Trboveljčan Nenad Djurdjević in 
Hrastničanka Rozalija Grešak sta prejela priznanje za 
najuspešnejša udeleženca na poklicni maturi. Na zaključnem 
izpitu se je najbolje odrezala Katja Kamnikar iz Trbovelj. Če je 
uspelo njim, lahko uspe tudi vam. Ne oklevajte, vzemite življenje 
v svoje roke, naredite korak naprej in izberite pravi poklic zase. 
Nikdar ne veste, kje vas čakata priložnost in nova služba. 

Polona Trebušak

Odrasli v Zasavju imajo veliko možnosti za 
izobraževanje, samo izkoristiti jih morajo.
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Aktivna dekleta
  Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje že sedmo leto, torej 
od vsega začetka, sodeluje pri državnem prvenstvu v kuhanju 
kisle juhe v Jakobskem Dolu. Kljub zelo strogi komisiji tudi letos 
niso prišle domov brez priznanja, na kar so zelo ponosne. 

Novičke Turističnega društva 
Trbovlje
  Junija smo obeležili 10. srečanje Žabjevaščanov. Prireditev je 
potekala v Žabjeku na hribu. Letošnje prireditve se je udeležila 
tudi najstarejša Žabjevaščanka Malči Drnovšek, ki je pozdravila 
vse zbrane na srečanju. Pozdravni govor je imela tudi županja 
Jasna Gabrič. Sledil je kulturni program z nastopi mažoretk, 
pevski zbor Svoboda Dobrna, trebušne plesalke Al saiph in 
harmonikarji Glasbene šole Trbovlje. Tine Lenarčič je povedal, 
od kod izbira ime Žabja vas (Žabjek). Po kulturnem programu je 
sledilo prijetno druženje. Obiskovalce prireditve smo pogostili s 
kanapeji in mandeljčki. Prvo nedeljo v septembru smo 
organizirali Branetov pohod v Špicberg. S tem pohodom se 
poklonimo spominu na Braneta Vrečarja. Pohodniki smo se 
zbrali pred Bergerjevo hišo, nasproti slaščičarne Kozina, in se 
odpravili proti spominski plošči, kjer je imeli pozdravni govor 
podpredsednik TDT Peter Jamnik. Pohod smo nadaljevali proti 
Špicbergu. Naše prijetno druženje smo Končali v Gostilni 
Bigman na Kleku ob slastnih mandeljčkih in pijači. Vsako leto se 
nam na pohodu pridružijo tudi Branetovi sorodniki.

Turistično društvo Trbovlje

Nova Lokalna akcijska skupina 
LAS Zasavje 2014–2020
  V letu 2015 so stekle aktivnosti za pripravo in ustanovitev 
Lokalne akcijske skupine (LAS) Zasavje za obdobje 2014–2020. 
Namen LAS-a je spodbujati trajnostni in uravnotežen razvoj 
podeželja na območju vseh treh zasavskih občin ob združevanju 
človeških, prostorskih in finančnih virov ter delovati po CLLD-
pristopu (Community led local development) »od spodaj 
navzgor». Do zdaj je bilo LAS Zasavje organizirano kot društvo, 
po novem pa mora biti LAS organiziran kot lokalno pogodbeno 
partnerstvo. Novost CLLD-pristopa je še v tem, da se razvoj 
podeželja in razvoj urbanih okolij odslej obravnavata kot celota. 
Javno povabilo k vključitvi v skupnost partnerjev je bilo 
objavljeno v aprilu, v juliju in avgustu pa se je formiral nov 
Koordinacijski odbor (KO) LAS, ki šteje 26 članov iz različnih 
vrst interesnih skupin: javnega, ekonomskega in zasebnega 
sektorja. V aktivnosti so se vključile poleg preostalih tudi vse tri 
zasavske občine. Cilj novega partnerstva je spodbujanje 
celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Zasavja »od 
spodaj navzgor«. Predsednica novega KO LAS je postala Branka 
Dolinšek iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Hrastnik in 
bo delo vodila vse do skupščine in ustanovitve »novega« Lasa. 
Tematska področja ukrepanja, ki bodo ključna pri reševanju 
lokalnih razvojnih potreb, so ustvarjanje novih delovnih mest, 
razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter 
večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 
Partnerji in KO trenutno intenzivno pripravljajo strategije 
lokalnega razvoja 2014–2020, na katere bodo vezani lokalni 
projekti. Poleg Občine Trbovlje (predstavnica Andreja Bienelli 
Kalpič) so iz Trbovelj v odboru še: Turistično društvo Trbovlje, 
Zasavska ljudska univerza, Obrtno-podjetniška zbornica 
Trbovlje, Delavski dom Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, 
Kulturno-prosvetno društvo Klek, TRD Krajinski park Kum 
Dobovec in Zavod KŠTM.

Polona Trebušak

Člani Turističnega društva Trbovlje se vsako jesen v 
spomin na dolgoletnega člana Braneta Vrečarja 
odpravijo proti Špicbergu. 

Pridna dekleta svoje znanje rada pokažejo tudi na 
tekmovanjih. 
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Nazdravili smo z vodo 
  Letos mineva 100 let od prvih načrtov za izgradnjo 
trboveljskega občinskega vodovoda. Ob tej priložnosti je 
Zasavski muzej Trbovlje izdal knjigo Stoletje trboveljskega 
vodovoda avtorice Irene Ivančič Lebar. Predstavitev knjige in 
odprtje spremljajoče razstave sta potekali 28. maja v muzeju. 
Razstavo sta odprla županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in 
direktor Komunale Trbovlje, d. o. o., Milan Žnidaršič. Ob tej 
priložnosti se iskreno zahvaljujemo ZMT za izdano knjigo in 
organizacijo razstave. 
  29. maj pa je bil bolj komunalsko obarvan, saj smo 
obiskovalcem odprli vrata nove vodarne Ačkun na Vodenski 
cesti. V vodarni obratuje novo črpališče za prečrpavanje vode iz 
zajetja Mitovšek (ali vrtin ob Savi) v višje predele mesta. Poleg 
tehničnega dela vodarne (vodovodna napeljava, črpalke, sistem 
kloriranja, merilna oprema in drugo) so se obiskovalci lahko 
seznanili z razvejanostjo trboveljskega javnega vodovoda, s 
centralnim spremljanjem in z nadzorom vodovodnega sistema s 
pomočjo telemetrije, nekaj več pa so lahko izvedeli tudi o našem 
najbolj izdatnem zajetju Mitovšek. 
  Dneva odprtih vrat so se udeležili predstavniki sosednjih 
komunalnih podjetij, naši upokojenci in naši zaposleni, ki se sicer 
ne ukvarjajo z distribucijo pitne vode. Še posebno veseli smo bili 
obiska naših občanov. Vse tiste, ki so dogodek zamudili, pa bi si 
želeli ogledati vodarno, vabimo, da nam to sporočijo na 
javno.podjetje@komunala-trbovlje.si ali nas pokličejo po 
telefonu in dogovorili se bomo za termin ogleda. 
  Ob stoletnici trboveljskega vodovoda ugotavljamo, da je 
danes v Trbovljah preskrba z vodo dobra. Res pa je, da je marsikje 
omrežje že dotrajano in potrebno popravila oz. zamenjave, pri 
čemer pa žal ne gre brez motenj v dobavi vode. Kljub temu je naša 
vodovodna voda iz pipe kakovostna, boljša in cenejša kot voda v 
plastenkah. Če ne kupujemo plastenk, s tem prispevamo k 
zmanjševanju odpadkov, zato smo tudi ob stotem jubileju 
trboveljskega vodovoda nazdravili z neoporečno pitno vodo v 
steklenih kozarcih.

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

Predstavitev knjige o stotih letih vodovoda v 
Trbovljah in spremljajoča razstava v Zasavskem 
muzeju Trbovlje sta minili v prijetnem vzdušju. 

Mesečne avtobusne vozovnice 
Integrala je mogoče kupiti tudi v 
Trbovljah
Nakup in izdajanje avtobusnih mesečnih vozovnic 
na območju Trbovelj se izvaja na lokaciji delavnic 
Integrala Zagorje, d. o. o., na Keršičevem hribu 1 
vsak zadnji delovni dan v mesecu od 8.–11. ure in 
vsak prvi delovni dan v mesecu od 12. do 16. ure. 
Delovni čas podjetja Integral v Zagorju, na Cesti 
zmage 4, si lahko ogledate na njihovi spletni 
strani.

Oglašujte
v našem 
časopisu.

vesna.jesih@trbovlje.si



družba14

Zamenjava zbiralnikov za 
biološke odpadke 
  

ž

  Zaradi narave biorazgradljivih odpadkov (velika vsebnost 
vode, hitra razgradnja, neprijeten vonj, ličinke muh) sta zbiranje 
in odvoz bioloških odpadkov še posebej zahtevni opravili, tako za 
občane kot tudi za naše podjetje. Od večstanovanjskih objektov 
izvajamo odvoz bioloških odpadkov vsak teden prek celega leta. 
Od aprila do oktobra zbiralnike po izpraznitvi občasno operemo. 
To izvedemo s kombiniranim smetarsko-pralnim vozilom. Res pa 
je, da pri temperaturah višjih od 30 stopinj Celzija tudi čiščenje 
zbiralnikov ne odpravi neprijetnega vonja. Ugotavljamo, da so 
240-litrski zbiralniki pri večstanovanjskih objektih ob praznjenju 
največkrat napolnjeni samo do polovice. Opazili smo, da je po 
mestu precej počenih zbiralnikov za biološke odpadke, skozi 
razpoke pa se izceja voda iz odpadkov v okolico, kar povzroča 
neprijeten vonj. Zato smo se poleti odločili, da bomo počene 
zbiralnike zamenjali z novimi. Ker pa imamo na zalogi predvsem 
120-litrske, smo namestili predvsem te. Zamenjavo smo opravili 
na svoje stroške. Če je mogoče pri kakšnem objektu zdaj 
premajhen volumen bioloških zbiralnikov, sporočite na 
javno.podjetje@komunala.trbovlje.si in namestili vam bomo še 
dodaten zbiralnik. Pred nami so mrzli meseci, ko bo voda v 
bioloških odpadkih zmrzovala, zaradi česar bodo odpadki 
primrznili na dno ali steno zbiralnika. Temu se lahko delno 
izognete, če oddate biološke odpadke v zbiralnike v papirnatih 
vrečkah, ki bodo delno vpile vlago. In ne pozabite, da bo od 
novembra do marca potekal odvoz bioloških odpadkov od 
individualnih stanovanjskih objektov na 14 dni, in sicer ob sodih 
tednih (kot tudi odvoz embalaže).

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

Biološke odpadke (kuhinjske biorazgradljive 
odpadke in zelene odpadke z vrtov) zbiramo v 
Trbovljah ločeno od julija 2011. V prejšnjih letih 
smo zbrali na letnem nivoju naslednje količine 
bioloških odpadkov: leta 2011 (od julija do 
decembra) 506 ton, 2012 953 ton, 2013 966 ton, 
2014 1046 ton, leta 2015 (od januarja do avgusta) 
pa 688 ton. 

Društvo U 3 ima novo vodstvo
  Na izrednem volilnem občnem zboru Društva U 3 UTŽO 
Zasavska regija je bila konec maja izvoljena nova predsednica 
društva Aleksandra Povhe. Po izobrazbi je umetnostna 
zgodovinarka, vrsto let je delovala v gospodarstvu, tudi na 
vodstvenih položajih. Ima veliko dragocenih izkušenj z vodenjem 
in organizacijo, zato bo zagotovo dobro vodila tudi društvo. 
Dozdajšnja predsednica Zvonka Selan je uspešno in prizadevno 
vodila društvo pet let in tik pred odhodom poskrbela, da so se 
preselili v boljše prostore. V DD Trbovlje imajo odlične pogoje za 
delo, na novo so pridobili tudi dnevni center.

Polona Trebušak

Kumfest in dobrodelni 
Aktualov tek
  Letošnje poletje je bilo za Radio Aktual Kum posebej 
uspešno. Poleg navdušujočih raziskav o poslušanosti, celotni 
Aktualovi mreži je zrasla za kar 300 %, je v avgustu in septembru 
ekipa zasavskega radia pripravila dva dogodka, ki sta Zasavcem 
ponudila zabavo, druženje, dobrodelnost in lokalno skupnost 
povezala. 22. avgusta je trboveljske ulice zasedel Kumfest. 
Organizatorji so to uradno praznovanje 50. obletnice zasavskega 
radia poimenovali kar »Fešta stoletja«. Kumfest je bil z zanimivim 
glasbenim programom, družabnimi igrami in z otroškimi 
animacijami res največja zabava na odprtem v Trbovljah doslej. 
Na glavnih odrih so obiskovalce zabavali Tanja Žagar, Klemen 
Bunderla, Kingston, Werner, Johny Deejay iz Petkove Pumpe, 
Red five point star, Orlek in zagrebški Prljavo kazalište. O uspehu 
Kumfesta so poročali tudi mnogi mediji zunaj Zasavja, radijca in 
organizatorja festivala Simon Prelesnik in Primož Siter pa že 
kujeta načrte za naslednji Kumfest. Radio Aktual pa je na začetku 
jeseni pripravil tudi posebno dobrodelno druženje –  Aktualov 
Dober tek s Klemnom Bunderlo. Dobrodelna tekaška prireditev, 
ki je potekala od 9. do 13. septembra, se je ustavila tudi v 
Trbovljah. Priljubljenemu radijskemu voditelju se je pridružila 
množica trboveljskih tekačev in tako podprla delo humanitarnega 
društva Hrana za življenje. Med udeleženci so bili rekreativni 
tekači, člani rokometnega kluba, mali člani male šole atletike in 
drugi. Bunderla, ki je tekaško povorko vodil tudi v Novem mestu, 
Ljubljani in na Obali, je bil nad Trbovljami navdušen. 

Od novembra do marca bo potekal odvoz 
bioloških odpadkov od individualnih stanovanjskih 
objektov na 14 dni, in sicer ob sodih tednih (kot 
tudi odvoz embalaže).

22. avgusta je trboveljske ulice zasedel Kumfest, ki 
je potekal v čast 50. obletnice zasavskega radia. 

foto: Nikola Miljkovič, M24.si
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Skriti kotički – čez Lakonco in 
na strelišče 
V teh jesenskih dneh se prileže sprehod ali tek po 
okoliških poteh. Trbovlje imajo veliko lepih poti v 
neposredni bližini naselij. Nekaj namigov za kratek 
skok v naravo smo vam dali že v prejšnjih številkah 
(Retje, Špicberg). Tokrat vas vabimo, da se podate v 
Lakonco in naprej na Kipe. Na tej poti je precej 
sprehajalcev, ki so si za hojo in tek namesto asfalta 
po dolini raje izbrali zeleno okolje Lakonce, gozdiček 
proti Dobrni in pot proti nekdanjemu strelišču na 
Kipah. Zjutraj, ko je v dolini še megla, se na Kipah že 
pokaže sonce, v rosni travi se lesketajo pajčevine … 
Mir, hlad, ptičje petje in prelep travnik, ravno pravšnji 
za tek. Kaj je lahko še lepšega za začetek dneva? 
Če se vam pri tem pridruži še ljubljena oseba ali 
štirinožni prijatelj, ste zmagali.

Polona Trebušak

Končan projekt postavite 
komunalne čistilne naprave na 
Kumu, v planinskem domu 
  V letu 1999 je bil na podlagi Evropskih direktiv in Zakona o 
varstvu okolja sprejet Nacionalni program varovanja okolja. V 
zvezi z njim je bil sprejet tudi Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode. Na podlagi tega programa je 
za vse objekte, tudi za planinske domove in koče, ki so na 
vodovarstvenem ali kako drugače varovanem območju, zaveza, 
da bodo najpozneje do konca leta 2015 komunalno in sanitarno 
odpadno vodo odvajali v centralno čistilno napravo, kjer to ni 
mogoče, pa bodo vgradili svojo MKČN. Planinski dom na Kumu 
stoji v naravovarstvenem območju Natura 2000, kar nas 
posledično obvezuje, da postavimo MKČN do konca leta 2015. 
Zato smo v PD Kum sprejeli odločitev o pristopu k projektu že 
konec leta 2013. V preteklem letu smo izvajali vrsto aktivnosti, 
povezanih s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij. Glede na to, da 
koča stoji v naravovarstvenem območju Natura 2000 kot tudi v 

vplivnem območju kulturne dediščine (Ključevica, cerkev sv. 
Neže), smo potrebovali naravovarstveno soglasje Agencije za 
okolje in prostor ter kulturno varstveno soglasje Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na osnovi predhodno 
pripravljenega vprašalnika z informacijami o koči, številu 
sanitarnih naprav, obstoječem ravnanju z odpadno vodo, porabi 
vode in o številu ter frekvenci obiskovalcev so bili postavljeni 
parametri za določitev primerne velikosti oz. kapacitete MKČN. 
Investicija predstavlja za naše društvo izjemen finančni zalogaj, 
zato smo za zagotavljanje financiranja konec lanskega oktobra 
prijavili svojo investicijo na razpis Fundacije za šport, kjer so nam 
odobrili 50-odstotno sofinanciranje neto vrednosti celotne 
investicije, kar je pomembno prispevalo k izvedbi projekta. 
Gradbena in instalacijska dela smo načrtovali letos na začetku 
poletja, a nam je takratna zapora dobovške ceste prekrižala 
načrte. Sredi julija pa smo vendarle uskladili termine vseh 
izvajalcev in delo je bilo končano v petih dneh. Prepričani smo, da 
je postavitev ustrezne čistilne naprave pravilna odločitev zaradi 
ureditve že dotrajane kanalizacije in tudi zaradi primernega 
varovanja naravnega okolja vrh Kuma.

Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje

Na Dobovcu se je dogajalo
  V petek, 26. junija 2015, popoldan je pred šolo na Dobovcu 
potekalo snemanje oddaje Glasbeni ključ, kjer se je predstavilo 
prek 100 nastopajočih glasbenikov, humoristov in plesalcev. 
Prireditveni šotor je bil poln nastopajočih in obiskovalcev. 
Snemanje se je končalo v zgodnjih urah naslednjega dne. 
Nastopajoči so pripravili zelo različne in prijetne nastope. Kar 
nekaj jih je bilo iz Zasavja. Iz posnetega gradiva so bile oblikovane 
glasbene oddaje, ki so bile predvajane na nekaterih lokalnih TV-
programih. V soboto, 27. junija, pa je na istem prireditvenem 
prostoru potekala proslava ob krajevnem prazniku Dobovca s 
kulturnim in zabavnim programom, ki so ga popestrili domači 
glasbeniki, in sicer ansambel Kumske punce in harmonikar David 
Kuharič. Proslavi je sledila veselica z ansamblom Stil. Prireditve 
so potekale v organizacij KS Dobovec in s sodelovanjem vseh 
društev iz KS. Obakrat je bilo poskrbljeno za dobro hrano, 
predvsem je šel v slast lovski golaž. Streha šotora pa je prišla še 
kako prav, saj se je v soboto zvečer nad našimi kraji razvnela huda 
nevihta. Kljub temu da so zaradi nje mogoče nekateri ostali doma, 
je vse potekalo tako, kot se za prireditve spodobi. Po poletnem 
zatišju pa smo se na Kumljanskem ponovno poveselili v nedeljo, 
30. avgusta, na Kumski nedelji. Zadnjo avgustovsko (Jernejevo) 
nedeljo je bil vrh Kuma poln romarjev, ki so se po opravljenem 
bogoslužju prijetno družili in poveselili ob zvokih Kumskih punc. 

Krajevna skupnost Dobovec

Kumske punce popestrijo marsikatero prireditev, 
pa ne samo na Kumljanskem, temveč tudi širom 
Slovenije. 

Na Kipah boste lahko od oktobra naprej telovadili 
na sodobnih trim in fitnes napravah.



Rudolf Janežič
  Pride čas, ko se moramo za 
vedno posloviti od nekoga, ki smo 
ga imeli radi. V sredo, 17. 6. 2015 
smo se poslovi l i  od našega 
dolgoletnega predsednika Rudija 
Janežiča, ki je kar 21 let vodil naše 
Društvo invalidov Trbovlje. 
Njegovo srce je omagalo v nedeljo, 
7. junija, v 73. letu starosti. V teh 21 
letih njegovega predsedovanja je 
bilo ogromno opravljenega prav 
z a r a d i  n j e g o v e  t r m e  i n 
neposrednosti. Včasih smo zaradi 
trših besed uspeli uresničiti 
nemogoče. Društvo je pridobilo lastne prostore, postali smo 
Občina po meri invalidov, prejeli smo prvojunijsko nagrado, 
izpeljali kar nekaj odmevnih humanitarnih akcij za nakup 
nujnopotrebnih invalidskih pripomočkov za naše člane. Zaradi 
prepoznavnega dela v občini je postal častni občan Trbovelj. 
Vedno se je boril za pravice invalidov in ni mu bilo težko 
»zavrteti« nešteto telefonov, odpreti veliko vrat, spustiti kakšne 
solze, izustiti tudi kletvice, vse s ciljem, da bi pomagal. Ni bilo 
vedno lahko delati z njim, a smo ga v teh letih spoznali in 
ugotovili, da je kljub robatemu videzu skrival v sebi veliko srce. 
Med prvimi predsedniki v naši zvezi je prek projekta javnih del 
mnogim omogočil redno zaposlitev vsaj za eno leto. Bil je človek, 
ki je predano in prizadevno pomagal invalidom in vsem drugim, 
ki so se obrnili nanj. Ob ponovni izvolitvi smo mu vsi obljubili, da 
bomo tako kot do zdaj imeli strnjene vrste in skupaj končali še en 
mandat. A nihče ni pričakoval, kljub njegovim zdravstvenim 
težavam, da bo ta mandat tako kratek. Žal je življenje kot knjiga. 
Za listom list, za dnevom dan, nihče ne ve, kdaj bo ta roman – 
napisal zadnjo stran. Odšel si mnogo prerano, s knjigo življenja, 
nedokončano.

Stanka Kink

Vinko Kovačič
  Od nas se je poslovil Vinko Kovačič, ki 
je bil eden najpomembnejših delavcev 
na področju kulture. V svoji funkciji 
predsednika Zveze kulturnih društev 
Trbovlje, ki jo je opravljal kar 43 let, od 
1972 pa vse do svoje smrti ,  je 
pomembno sooblikoval kulturno 
življenje v našem mestu. Zaradi 
njegovega socialnega čuta mu je bilo 
posebno pomembno delo z mladimi, za 
katere si je vseskozi prizadeval, da bi se 
vključevali v kulturno dogajanje v 
n a š e m  m e s t u .  O b  1 2 0 - l e t n i c i 

zborovskega petja v Trbovljah in njegovem življenjskem jubileju, 
80-letnici, mu je Zveza kulturnih društev Slovenije podelila zlato 
medaljo Zveze kulturnih društev Slovenije s priznanjem za 
življenje z društveno kulturo. Leta 2015 pa je Vinko Kovačič, ta 
aktivni nosilec kulturne dejavnosti, prejel tudi nagrado Tončke 
Čeč. Leta 1979 je mu je Občina Trbovlje podelila prvojunijsko 
nagrado. Vinko Kovačič je bil zares predan delu v kulturi, to svojo 
pripadnost pa je znal pravilno povezovati z drugimi institucijami 
v občini in izven nje. Dolga leta je bil tudi član upravnega odbora 
Turističnega društva Trbovlje. Z njegovim odhodom je v 
trboveljski kulturi in družbenem življenju nastala praznina, ki jo 
bo težko zapolniti.

Andrej Uduč

In memoriam 
 

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

pesniški kotiček

Dvojina
Če videl bi vame,
bi objel me zame.

V vsej moji skrivnosti,
se skrivajo radosti.

Med vrsticami si tu,
skrit med platnicami strahu.

Brišem si prah,
da ne vzame mi dah.

Spet dan mineva,
v noči sameva.

Jaz pa spet sam,
kot mesečnik,

diham in gledam,
v svoj čas.

Štejem sekunde,
ki brzijo v minute.

Ure bežijo,
se mi smejijo.

Misel me lovi,
k tebi beži.

Jaz jo odganjam,
saj nočem spet sanjat.

A misli mogočne,
spet slikajo obzorje.

Tam je on
in tam sem jaz.

V vsej lepoti,
sva si kot čudež v samoti.

Dva, oba.
Skupaj gledava.

Vsak zase hodiva,
da ne zadane naju kaj,

kar imenovalo bi se dvojina.

A jaz odšla bi,
še vedno s teboj,

v tiste kraje,
kjer ne končajo se le sanje.

Eva Pelemiš

družba16
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Začetek novega šolskega leta v Trbovljah

Vrtec Trbovlje
  Vrtec Trbovlje bo v šolskem letu 2015/2016 obiskovalo 508 
otrok. Otroci bodo vključeni v 27 oddelkov v petih enotah ter v 
razvojni in bolnišnični oddelek, ki ga sofinanciramo vse tri 
zasavske občine z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport, deluje pa v okviru Splošne bolnišnice Trbovlje. V tem 
šolskem letu bodo tako delovale vse enote: Pikapolonica, 
Barbara, Mojca, Ciciban (v teh enotah več kot 90 % otrok 
obiskuje dnevne programe) in Metuljček na Dobovcu, kjer bo 
poldnevni program z zajtrkom obiskovalo le šest otrok. V slednji 
enoti je še 11 prostih mest, za otroke v starosti od 2. do 5. leta. 
Trenutno je vpisan le kakšen posameznik, katerega starost bi za 
vključitev v enoto ustrezala, vendar pa starši zaradi oddaljenosti 
in stroškov prevoza otrok ne želijo vpisati v enoto Metuljček na 
Dobovec. Svetu Krajevne skupnosti Dobovec in posredno 

staršem je občina že v spomladanskih mesecih posredovala 
obvestilo, da bo oddelek v prihodnjem šolskem letu, torej 
2016/2017, deloval le v primeru, če bo vanj vključenih vsaj 10 
otrok. To je še vedno pod zakonsko določenim normativom za 
oddelek na Dobovcu. Predstavniki Sveta KS Dobovec so na 
marčevskem sestanku soglašali z odločitvijo občine, v tem času pa 
bodo tudi sami aktivno pristopili k iskanju alternativnih rešitev 
glede varstva. Vsi otroci, ki so izpolnjevali pogoj (starosti 11 
mesecev) in so bili skladno z merili točkovani po spomladanskem 
vpisu, so dobili mesto v vrtcu. Merila, ki pri točkovanju prinašajo 
največ točk, so stalno prebivališče v Trbovljah, zaposlitev staršev 
in odlog šolanja. Čakalna lista se spreminja, saj se tja, kjer so starši 
odstopili od vloge, lahko vključujejo novi otroci.

gordana.vranesic@vrtec-trbovlje.si, 
mateja.camplin@trbovlje.si

Tudi letos je bila posebej poudarjena prometna 
varnost v prvih šolskih dneh. Za varnost v prometu 
so poskrbeli trboveljski policisti, redarji 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje 
ter člani Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Trbovlje. Hvala vsem.

Naj bo šolsko leto prijazno, radovedno, delovno, 
strpno, uspešno in v duhu sodelovanja. Vsem 
učencem, staršem in učiteljem želimo veliko 
pozitivne energije! 

osnovna šola      prvošolci    vsi 

OŠ Tončke Čeč    58        325

OŠ Ivana Cankarja  30        240

OŠ Trbovlje        49        420

PŠ Alojza Hohkrauta  20        126

PŠ Dobovec       2         12

srednja šola       prvošolci    vsi

STPŠ            112       317

avtoserviser       15

inštalater strojnih 

inštalacij         12

oblikovalec kovin –   

orodjar          8

pomočnik v 

tehnoloških 

procesih         7

elektrotehnik      19

strojni tehnik       21

tehnik računalništva  30

GESŠ           71        304

ekonomski tehnik   14

gimnazija – 

športni oddelek     16

splošna gimnazija   41
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Brezplačno svetovanje za 
odrasle 2015
  

Današnji čas zahteva od sodobnega človeka nenehno učenje in 
prilagajanje. Za vse v življenju potrebujemo izobraževanje: za 
delo, poklic, hobije, za zdravje … Pogosto se zgodi, da se ljudje 
izšolajo za »nekaj«, kar jih sicer ne veseli in se pozneje v odrasli 
dobi odločijo za menjavo poklica. Da bi pomagali odraslim najti 
pravo poklicno usmeritev ali skozi voden razgovor izbrskati, kaj 
vse znajo in zmorejo, se je Zasavska ljudska univerza (ZLU) 
vključila v projekt Svetovanje za odrasle 2015 – Zasavje. 
  V našo zavest mora postopno priti spoznanje, da smo v 
današnjih razmerah sami odgovorni za svojo poklicno pot in s 
tem tudi za svoje življenje. Znanje je tisto, ki odpira vrata v boljšo 
prihodnost, zato je za učenje, ki nas lahko pripelje do sprememb, 
vedno pravi čas.
  Z obiskom pri svetovalki boste ugotovili, kaj znate in zmorete 
ter kako lahko svoja znanja in zmožnosti ustrezno 
dokumentirate. Skrita znanja so za marsikoga konkurenčna 
prednost na trgu dela. Izvedeli boste, kako vam lahko znanja in 
kompetence pomagajo pri dokončanju prekinjenega 
izobraževanja, spremembi poklica, pri pridobivanju različnih 
certifikatov ter javnih potrdil (npr. nacionalne poklicne 
kvalifikacije) in kar je najvažnejše: na delovnem mestu ali pri 
iskanju zaposlitve. Odrasli, ki so se že vključili v svetovanje, so bili 
z njim zelo zadovoljni. Všeč jim je bilo, ker so razmišljali o sebi in 
svojih znanjih, odkrili so svoja močna področja in pridobili nova 
potrdila. Na enem mestu so zbrali dokazila, dobili klasično 
papirno zbirno mapo, kdor je želel pa tudi dokumente v 
elektronski obliki (e-portfolijo.) Svetovanje poteka v Trbovljah, v 
Svetovalnem središču Zasavje pri Valentini Uran. Naročite se 
lahko na svetovalni številki 03 56 31 191 ali prek e-naslova: 
valentina.uran@guest.arnes.si
  Zasavska ljudska univerza je zanesljiv in varen partner. Že 
vrsto let uresničuje svoje poslanstvo: skrbi za izobraževanje 
odraslih v Zasavju in širi kulturo vseživljenjskega učenja. 
Prijaznost, zanesljivost, znanje, dolgoletne izkušnje, kakovost in 
strokovnost so njihove odlike. Več o njihovih srednješolskih 
programih, NPK, brezplačni osnovni šoli in brezplačnih 
aktivnostih v okviru Centra medgeneracijskega učenja najdete na 
www.zlu-trbovlje.si. Vpisi v programe, kjer so še prosta mesta, so 
mogoči do konca oktobra 2015.

Polona Trebušak

Aktivne počitnice na 
Dobovcu
  Prav počasi in tiho so se iztekli zadnji dnevi počitnic. Nekateri 
smo jih preživeli malo drugače. Namesto da bi cele dneve le 
tipkali po računalniku in preganjali dolgčas, smo si dobovški 
Smrkuci že tretje leto postavili svoj lasten kamp, na katerem smo 
se imeli res fino. Letos se je kar 14 pogumnih učencev naše šole 
spremenilo v smrkastične smrk(u)ce. Skupaj smo preživeli 7 dni v 
vseh vremenskih pogojih. In kaj vse smo počeli? Hodili smo na 
pohode, imeli delavnice, vodne igre, zjutraj smo dvignili zastavo, 
igrali nogomet, risali s kredami, odigrali kakšno partijo kart, 
plesali ter peli smo in si tudi čisto sami kuhali. Dragi starši, ne 
boste verjeli, otroci smo se sprijaznili tudi s suhimi makaroni. Da 
pa je bil tabor res pravi tabor, smo v njem tudi 6-krat prespali. 
Vsak večer smo pripravili predstavo, na kateri se je zbralo kar lepo 
število staršev, prijateljev, vaščanov in mimoidočih ljudi, ki so jih 
pritegnile naše vragolije. Vstopnine za predstavo uradno ni bilo, 
smo se pa zelo razveselili kakšnega bonbončka ali čokolade. Radi 
bi se zahvalili Romanu Ledinku, ki nas je s kremnimi rezinami in 
čajem sprejel v koči na Kumu. Zahvala gre tudi vsem staršem in 
sokrajanom, ki so nam pomagali postaviti šotore in bazen. 
Kumlanci so lahko na svoje otroke zelo ponosni, saj smo se 
izkazali za samostojne in inovativne, pa še zelo lušno smo se imeli.

Metka Dolanc, OŠ Trbovlje

Na naše učence smo ponosni tudi učitelji OŠ 
Trbovlje in upamo, da bodo z druženjem 
nadaljevali tudi v naslednjem letu.
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Kako deluje šola med 
počitnicami? 
  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je poslala učence na počitnice, 
strokovne delavce na letni dopust, šolo pa so zasedli mojstri vseh 
vrst in profilov, ki so staro prijetno zgradbo polepšali ter jo 
naredili še bolj varno in prijazno. Z deli na podstrešju smo 
pravzaprav začeli že spomladi, velika dela (odstranjevanje nasipa, 
pregledovanje lesenih delov, priprava izolacije) pa so se začela na 
začetku julija. Takrat so z deli začeli tudi krovci, ki so do konca 
počitnic odstranili staro strešno kritino in jo nadomestili z novo. 
Šola je dobila lepši in modernejši zunanji videz; pomembno pa je, 
da je podstrešje izolirano ter varno.
  Veliko obrtnikov najrazličnejših profilov je začelo z 
adaptacijo drugega nadstropja šole. Ker v stari zgradbi ni bilo 
zidanih stropov, so naredili nove, in sicer iz mavčnih plošč, ki so 
bile nato obdelane in prepleskane. Prepleskani so tudi vsi prostori 
v drugem nadstropju: učilnice, hodnik in sanitarije. Učence so 
pričakale živobarvne pikice, ki so jih pleskarji nanesli na stene. 
Verjamemo, da bodo znali otroci dolgo časa paziti nanje. 
Zamenjana je bila tudi vsa razsvetljava v vseh prostorih v drugem 
nadstropju šole. Nekatere svetilke so bile tako stare, da 

poškodovanih nismo mogli zamenjati z novejšimi, saj takih ne 
delajo več. Zdaj so svetilke nove in bodo prijazno svetile otrokom 
in učiteljicam, pa tudi staršem in drugim obiskovalcem šole. 
Večina vrat v učilnice v drugem nadstropju šole je bila starih okoli 
60 let, zato so bila resnično potrebna zamenjave. Tako letos pač 
nismo mogli reči, »da se spet odpirajo stara in težka šolska vrata«. 
V večini učilnic je bil parket že v preteklosti zamenjan z umetnimi 
materiali, kjer pa je ostal, je bil letos brušen in lakiran ter zaščiten 
za naslednjih nekaj let. Šolsko dvorišče je doživelo še nekaj 
neprijaznih posegov v že sicer zelo poškodovan asfalt, saj so bila 
potrebna določena dela v zvezi s sanacijo podstrešja in zamenjavo 
strešne kritine. Vsa ta dela je finančno omogočila Občina 
Trbovlje, vodil pa jih je usklajen tim strokovnjakov, ki je poskušal 
narediti najbolje v najkrajšem mogočem roku, se med sabo 
usklajeval in dogovarjal. Županja se je tudi osebno izredno 
angažirano vključila v potek del. Vsem smo za delo, ki so ga 
opravili, zelo hvaležni. 
  Breg nad šolskim dvoriščem je bil zelo zaraščen, delaven 
mladenič pa je s svojo mladostno energijo počistil podrast ter 
zamenjal ograjo, ki je bila potrgana in ni več služila svojemu 
namenu. Tudi šolskega vrta nismo zanemarili, kar je opazila 
bližnja gospa, ki si je privoščila malo svežega pridelka. Želimo ji 
dober tek. Ker smo se prijavili na razpis, je bila v šolo pripeljana 
optika, sledi delo v objektu. Verjamemo, da nam bo uspelo v 
bližnji prihodnosti urediti hiter in varen dostop do interneta na 
celotnem področju šole.
  Razdeljevalnica hrane je bila temeljito počiščena, a je znova 
zelo prašna, zato nas čaka še intenzivno čiščenje. Šolska jedilnica 
je bila prepleskana in je veselo čakala otroke, da si postrežejo s 
kosilom. Telovadnica se je prav tako sčistila in naši zaposleni so 
odstranjevali prve pojave vlage in poškodbe na stenah. Oba 
prostora, razdeljevalna kuhinja in telovadnica, bosta kmalu 
potrebna večjega posega, saj se bo sicer začela delati škoda, ki je s 
posameznimi manjšimi posegi sami ne bomo zmogli več 
odpravljati. 
  Torej, bili smo tukaj in bili smo zelo delavni. Čeprav so bile 
počitnice, šola ni počivala. S svojo novo podobo vas pričakuje, da 
se ji približate, vstopite, se razgledate ali pa nas vsaj spremljate na 
naši spletni strani ali FB-profilu. 

Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica

Veselo v novo šolsko leto
  September je potrkal na šolska vrata, ta so se na stežaj odprla 
in z veseljem sprejela  učence, ki so si med počitnicami nabrali 
moči za nove šolske izzive. Na OŠ Tončke Čeč jih je pričakalo 
nekaj na novo opremljenih učilnic z računalniki in nasmejani 
učitelji, ki so se dobro pripravili na prihajajoče šolsko leto. Kot 
vsako leto se bomo potrudili, da se bodo učenci razvijali in 
pridobili nova znanja, krepili svoja močna področja in oblikovali 
pozitivno samopodobo. Velik poudarek bomo namenili tudi 
individualizaciji, in sicer s pestrostjo izbire dejavnosti, ki jih 
ponujamo. Na šoli bodo, poleg obveznega in razširjenega 
programa, potekale aktivnosti že utečenih projektov (eko, zdrava 
in kulturna šola), priključili pa smo se tudi novemu 
mednarodnemu projektu High five. Znotraj tega projekta bodo 
učenci razvijali sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku z 
vrstniki iz Evrope, krepili pa bodo tudi digitalno kompetenco. V 
marcu bomo na naši šoli organizirali mednarodni debatni turnir. 
Mednarodno povezovanje je v času globalizacije zelo 
pomembno, kar se dobro zavedamo, zato smo že v preteklem 
šolskem letu vključili zgodnje poučevanje angleščine v 2. razred, 
letos ga nadaljujemo tudi v 3. razredu. Prvošolčkom smo ponudili 
tudi neobvezni izbirni premet angleščina, tako da se skoraj vsi 
učenci na naši šoli že učijo angleščine. Naša šola je dobro vpeta v 
širšo lokalno skupnost, zato ne bomo pozabili na učno pot Poti 

Na OŠ Tončke Čeč poudarjajo individualizacijo in 
zgodnje učenje tujih jezikov. 

rudarjenja, po kateri bodo naši učenci vodiči popeljali določene 
skupine. Vljudno vabimo vse zainteresirane za sprehod po poti, 
naj se javijo na šoli. Naloge, ki smo si jih zadali v novem šolskem 
letu, bodo uspešno opravljene, če bo sodelovanje vseh, katerih 
skrb in želja je dobrobit otrok, skupno in usmerjeno v doseganje 
istih ciljev. In prepričani smo, da nam bo uspelo.

Katarina Pajer Povh, ravnateljica

Šola Ivana Cankarja letos ni imela počitnic. 



Novičke iz STPŠ
  Na Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje se je letos 
vpisalo nekoliko več dijakov. Ker gre za deficitarne in 
perspektivne poklice, pričakujemo naslednje leto še večji vpis. 
Lansko leto smo končali uspešno: naši dijaki so v šoli in izven nje 
pokazali veliko znanja in inovativnosti, za kar so prejeli tudi vrsto 
priznanj. Maturanti so se v veliki meri vpisali na višje in visoke 
šole, večina drugih si je že našla službo. Šolanje in svoje 
raziskovalno delo nadaljujeta seveda tudi oba zlata maturanta 
(eden je bil celo med redkimi, ki so dosegli vse točke). Najbolj pa 
smo ponosni na vse, ki so z našo pomočjo izkoristili svoj 
potencial. In letošnje šolsko leto? Prav te dni dijaki (in dijakinje) 
izbirajo med vrsto krožkov in drugih obšolskih dejavnosti, skoraj 
30 jih je. Med njimi so tudi: dva podjetniška krožka, izbirne 
vsebine s področja novomedijskega ustvarjanja (dijaki ga lahko 
izberejo tudi kot redni izobraževalni modul), finančno 
opismenjevanje, robotika in napredno programiranje, 3D-
ustvarjanje pa seveda bralne značke, tečaj nemščine itn. Novost je 
tudi MEPI – cenjeno mednarodno priznanje za mlade, pri 
katerem gre za tekmovanje s samim seboj in vztrajno razvijanje 
športa, prostovoljstva in drugih veščin. Veselimo se novih 
uspehov naših športnikov, ki lahko na šoli uveljavljajo poseben 
status. V prvem polletju nas čaka nekaj predstavitev na dogodkih, 
ki jih organizirajo drugi (Speculuum Artium, MOS, IFAM, 21. 
slovenski festival znanosti, teden mobilnosti v Trbovljah …). 
Kmalu nas bodo obiskali tudi prvi osnovnošolci, ki se pri nas v 

okviru tehniških dni spoznavajo s tehniko – poseben program pa 
je še Tehnika (samo) za punce. Aktivni bomo tudi učitelji, saj se 
bomo udeležili strokovnega in športnega srečanja slovenskih 
elektrotehniških in računalniških srednjih šol in tako kot dijaki 
zavzeto zastopali svojo šolo ter si priborili tudi kakšno medaljo ali 
pokal … Ob vsem tem dogajanju pa zagotovo ne bomo pozabili 
na pouk.

Marjetka Bizjak, ravnateljica

Zanimanje za vpis v Srednjo tehniško in poklicno 
šolo Trbovlje se povečuje.

Ponosno v novo šolsko leto
  V GESŠ Trbovlje smo bili že pred začetkom novega šolskega 
leta prijetno presenečeni. Državni izpitni center nas je 11. avgusta 

Letošnji maturantje so dosegli odlične rezultate na 
maturi. 

2015 razveselil z odlično novico, da je petim dijakom GESŠ 
Trbovlje pozitivno razrešil ugovore na oceno. Tako so bili dijaki 4. 
letnikov splošne gimnazije 100 % na spomladanskem roku 
splošne mature, petim zlatim dekletom pa sta se pridružila še dva 
fanta. Poleg Lare Dečman, Ajde Herman, Ajde Lisec, Maše 
Mlinarič in Selme Salihović sta spričevalo s pohvalo prejela še Rok 
Medveš in Jaka Mlakar. Generacija maturantov 2015 je torej 
dosegla več kot odličen uspeh, saj sedem zlatih maturantov GESŠ 
Trbovlje predstavlja kar 11 odstotkov tistih dijakov, ki so 
opravljali maturo v spomladanskem roku. Na to smo še posebej 
ponosni. Prav tako so šolanje uspešno končali dijaki 
ekonomskega tehnika, ki so bili na spomladanskem roku 98 %. 
Anžeta Vozlja, dijaka 4. letnika splošne gimnazije, pa čaka v 
mesecu septembru – Amerika. V Bostonu bo zastopal prvo 
slovensko dijaško ekipo, sestavljeno iz 8 dijakov z gimnazij po 
Sloveniji, na tekmovanju iz sintezne biologije Igem. Raziskovalna 
naloga z naslovom Pridobivanje novih metabolnih poti za sintezo 
biogoriv bo predstavljena na priznani univerzi MIT. 
  In, ne nazadnje, 19. septembra smo na slovesen način – z 
akademijo in s prijetnim druženjem – v Delavskem domu 
Trbovlje obeležili 70-letnico gimnazije v Trbovljah. 

GobecNews

vrtec, šole20

Občina Trbovlje od junija 
zagotavlja brezplačen dostop do 

brezžičnega interneta na osmih 
lokacijah po mestu.
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  Japonski študentje na letošnjem novomedijskem festivalu 
Speculum Artium predstavljajo interaktivni projekt Childhood 
project, prek katerega obiskovalca vrnejo v otroštvo. Edinstvena 
izkušnja poteka prek virtualnih vmesnikov Oculus, ki 
omogočajo, da človek vidi in tipa svet s perspektive otroka.
  To je le ena izmed številnih novomedijskih produkcij 
slovenskih in tujih umetnikov, znanstvenikov in študentov iz več 
kot osmih držav, ki se bodo letos od 15.–17. oktobra s svojimi 
projekti predstavili v Delavskem domu Trbovlje. 
  Tema letošnjega festivala je integriteta realnosti, skozi katero 
si zastavljamo bistveno vprašanje. Kaj je danes sploh še resnično? 
»Kje je meja med otipljivim, fizičnim na eni strani, in virtualnim, neotipljivim 
na drugi? Kateri izmed teh dveh svetov ima večji vpliv na posameznika? Je 
danes fizično sploh še relevantno ali smo povsem potopljeni v svet idej, kjer je 
telo, obogateno s tehnologijo, le še posoda, stroj za izraz našega uma?« se 
sprašuje jo ustvar ja lc i  in izzivajo,  da se soočimo z 
nepredstavljivim.
  Vzporedno s festivalom Speculum Artium bo potekal tudi 
mednarodni festival videoumetnosti DigitalBigScreen. 
Posebnost festivala je, da se videoprodukcija ustvarjalcev s celega 
sveta predvaja v kinodvorani na velikem filmskem platnu. Glavni 
nosilec letošnjega programa je delo videoumetniškega para Steina 
in Woody Vasulka. Posebna gosta festivala sta Usaginingen, 
umetniški tandem z Japonske, ki bosta izvedla spektakularen 
avdiovizualni performans z uporabo kibernetskih strojev – 
inštrumentov, ki na inovativen način osmišljajo pot k sodobni 
glasbi. 

Alenka Prezelj
  

Speculum Artium 2015 – festival, ki vas bo 
vrnil v otroštvo in ponesel v prihodnost

Ne zamudite! Delavski dom Trbovlje, 
15.–17. oktober 2015,

www.speculumartium.si.

SVET IDEJ, PREPLETEN Z 
UMETNOSTJO IN ZNANOSTJO 

15.–17. OKTOBER 2015

kultura
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BEREMO NA KUOLMKIŠTI

Prvič! in Tonček Knjigoljub
  Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje vsako leto ponuja pestre 
dogodke in programe s področja bralne kulture, v katere se lahko 
aktivno vključijo vsi obiskovalci, od najmlajših do odraslih. Letos 
vam predstavljamo dve novosti – obe združuje poimenovanje 
Beremo na kuolmkišti.
  Za najmlajše že vrsto let poteka Tonček Knjigoljub, kjer 
predšolski otroci Vrtca Trbovlje, prvošolci in drugošolci 
trboveljskih osnovnih šol prejmemo priznanja za začetke branja. 
Letos smo k sodelovanju povabili tudi tiste predšolske otroke, ki 
ne obiskujejo vrtca. Skupaj s starši lahko sodelujejo kar v 
knjižnici. Na mladinskem oddelku dobijo vsa navodila v zvezi z 
branjem doma, za preverjanje pa bodo zadolžene knjižničarke. 
Vsi drugi pa se družijo s Tončkom kot do zdaj prek Vrtca Trbovlje 
ali v osnovnih šolah. 
  Tonček se je na novo okitil s pomenljivim naslovom Beremo 
na kuolmkišti, družinsko branje s Tončkom Knjigoljubom. 
Branje s starši ali z drugimi odraslimi je namreč tisto, kar v 
knjižnici spodbujamo. Branje z odraslimi je več kot le branje – je 
druženje, preživljanje prostega časa, pridobivanje govornih in 
bralnih spretnosti, poglabljanje razumevanja prebranega. Je tudi 
objem, pogled, nežna beseda. Je občutenje pripadnosti in 
medsebojne povezanosti.
  Druga novost je bralna značka za odrasle. Ker letos poteka 
prvič, smo jo tudi tako poimenovali. Prvič! Vabimo vse odrasle, 
da stopijo z nami na bralno potovanje. Pripravili smo bralno 
značko s seznamom odličnih knjig in sklepno prireditvijo s 
podelitvijo bralnih diplom. Vsak sodelujoči bralni popotnik 
prejme v knjižnici zloženko, ki ga usmerja na bralnem potovanju. 
  Veselimo se vašega sodelovanja in vas vabimo v knjižnico.

Simona Solina, direktorica KTS Trbovlje

Trboveljski kulturni »melšpajz«
V vsakem srednješolskem učbeniku za sociologijo 
preberemo, da je kultura beseda, ki izvira iz latinskega 
izraza »cultura«, kar pomeni obdelovati pa tudi 
vzgajati in izobraževati. Rečemo lahko, da prek 
kulture in z njeno pomočjo »obdelujemo« ljudi, jih 
gladimo, porivamo v boljši jutri. Kultura v najširšem 
pomenu besede namreč zajema celotno področje 
umetnosti in umetniškega ustvarjanja, pomeni 
dejavnosti, ki so tako ali drugače povezane z 
umetnostjo, umetniškim ustvarjanjem, z izražanjem in 
tudi s konzumiranjem tega.
Zakaj takšen uvod? V čem je njegov smisel? Dejali 
boste, da si vemo, kaj je kultura. Zapis je nastal, ko 
sem mislila na vse lokalne prebivalce, ki še vedno 
mislite, da se kultura začne in konča s cvilečo opero, z 
uspavajočim baletom in razvlečenimi književnimi deli 
klasikov, kot so Dostojevski in, »buh ne dej«, Cankar. To 
vsekakor ne drži. Uporabniki in ustvarjalci kulture s(m)o 
vsi, ki rišemo/-jo, lepimo/-jo, krivimo/-jo različne 
materiale, jih tkemo/-jo v celoto, pišemo/-jo, glasno 
beremo/-jo, se glasbeno izražamo/-jo, se izražamo/-
jo s plesnimi, z aerobnimi ali drugimi ritmičnimi gibi, in 
vsi, ki tovrstne končne produkte z veseljem gledamo/-
jo, poslušamo/-jo ali opazujemo/-jo. Zveni znano in 
domače. Mar ne? Potemtakem je v Trbovljah obilo 
kulture in posameznikov ter skupin, ki kulturo 
ustvarjamo/-jo in konzumiramo/-jo. Juhej! Se ne 
strinjate? Ozrite se okoli sebe, odprite oči, ušesa in 
misli. V Trbovljah je na razpolago ogromno inštitucij, 
zavodov, društev, kjer vam omogočajo, da 
vsakodnevno oz. najslabše enkrat mesečno sprostite 
svoje čute in uživate v kulturni ponudbi in programu. 
Delavski dom Trbovlje že vrsto let omogoča 
obiskovanje abonmajskih predstav – zadnja leto so 
gledališki abonma dopolnili še z glasbenim in s 
filmskim ter tistim za otroke. Imajo kar dve razstavni 
galeriji, da ne pozabim festivala Speculum Artium (ki v 
naše Trbovlje privabi navdušence s celotne zemeljske 
oble) in oživitve Gradiča. Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje ponuja obilo literarnih ter domoznanskih 
dogodkov in prelepih besedno obarvanih večerov. 
Njihovo »ponudbo« s potopisnimi večeri dopolnjuje 
ekipa Mladinskega centra Trbovlje, ki skrbi tudi za 
kulturno izobraževanje mladih, ki lahko uživajo v 
g lasben ih,  l i te ra rn ih  in  d ružabno-špor tn ih 
dnevih/večerih. Za ohranjanje in prezentiranje lokalne 
dediščine, tudi tiste s področja kulture, uspešno skrbijo 
tudi v Zasavskem muzeju Trbovlje. Pestro ponudbo, ki 
jo oblikujejo in z njo lokalno prebivalstvo »crkljajo« javni 
zavodi, seveda dopolnjuje udejstvovanje in kulturno 
razdajanje premnogih lokaln ih društev ter 
posameznikov, da o možnosti prebiranja lokalnega 
14-dnevnika, poslušanja programa lokalne radijske 
postaje in gledanja programa lokalne televizije ne 
izgubljam besed/prostora. In to so le drobci 
celotnega lokalnega kulturnega mozaika – ponudba 
je prevelika, da bi v tem besedilu zajela in predstavila 
vso, in že zdaj mi je žal, ker vem, da sem veliko 
dobrega pozabila omeniti. 

Katra Hribar Frol

V sklopu slikarskega Ex-tempore so sodelovali tudi 
kiparji. Udeleženci: Tomaž Milač, Stojan Špegelj, 
Milan Razboršek, Andrej Trobnetar, Izza Pavlina, 
Dušan Starle, Peter Vene, Mišo Knez. 

SLIKARSKI EX-TEMPORE se je odvijal 
na Kumu med 28. in 30. avgustom 
2015
  Srečanje umetnikov poteka od leta 1991, ko se je prvo leto 
zbralo šest slikarjev na vrhu Kuma. Pobudnik je bil domačin, 
akademski slikar Janez Knez. Na svoj način so vsa ta leta s 
čopičem na platno ustvarili lepo število umetniških del. Svoj 
navdih vedno črpajo iz prelepe okolice lepot krajinskega parka. 
Na Kumu prevladujejo predvsem krajinsko slikarstvo in detajli iz 
narave. Art Kum je od vsega začetka namenjen slikarjem in 
kiparjem. Do danes se ga je udeležilo prek 70 znanih slovenskih in 
tujih ustvarjalcev, ki svoja umetniška dela razstavljajo tudi v tujini, 
med njimi so nekatera znana imena.

foto: Matjaž Kirn
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Portal poslovnih površin v 
Občini Trbovlje
  Vabimo vas k ogledu spletnega portala poslovnih površin 
www.poslovnepovrsine.si, kjer so zbrani vsi podatki o zemljiščih, 
objektih in o poslovnih prostorih, namenjenih za opravljanje 
gospodarske dejavnosti v Občini Trbovlje (prodaja, najem, 
souporaba). Obenem vas vabimo k brezplačni objavi poslovne 
površine v vaši lasti.

Podjetniški krožki v srednjih 
šolah – Ustvarjalnik
  Občina Trbovlje se zaveda pomena razvoja in spodbujanja 
podjetniške zavesti pri mladih. V ta namen bo, poleg 
sofinanciranja podjetniških krožkov v osnovnih šolah, v 
letošnjem šolskem letu sofinancirala tudi podjetniške krožke v 
srednjih šolah. Srednješolci bodo s pomočjo specializiranega 
mentorja iz lokalnega okolja razvijali podjetniško idejo do 
končnega produkta, ki ga bodo javnosti prikazali na sklepni 
vseslovenski konferenci ob koncu šolskega leta.

Plinifikacija OIC Nasipi
  Občina Trbovlje si v nadaljnjem urejanju Obrtno-industrijske 
cone Nasipi prizadeva za izgradnjo plinovodnega omrežja za 
industrijske porabnike, s čimer bo plin kot energent pri 
proizvodnji ali ogrevanju omogočen vsem obstoječim uspešnim 
gospodarskim družbam v coni, širitev in za privabljanje novih 
uporabnikov.

Mehanika – Ropotarn'ca
  Z namenom oživitve zapuščene stavbe nekdanje tovarne 
Mehanika in spodbujanja razvoja socialnega podjetništva je 
Občina Trbovlje namenila sredstva za začasno ureditev spodnje 
etaže upravnega dela tovarne. Pri tem so bila izvedena osnovna 
gradbena in inštalacijska dela v smislu zagotovitve elektrike in 
vode ter varnosti objekta, saj je le-ta v zelo slabem stanju. Tako 
smo dali priložnost socialnemu podjetju in z njim sklenili 
pogodbo o brezplačni uporabi, kot nam to omogoča zakonodaja. 
V prostorih bo oktobra začela delovati Ropotarn'ca v okviru 
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Trbovlje, ki se ukvarja z vnovično uporabo in kreativno prenovo 
že rabljenih izdelkov. 

Izgradnja kotla na lesno 
biomaso – izkoriščanje 
lesnega potenciala v Zasavju
  Občina Trbovlje se zaveda pomena lokalnega trajnostnega 
energenta – lesa, zato si bo prizadevala za izgradnjo kotla na lesno 
biomaso (DOLB) in s tem izkoriščanje regijskega potenciala, ki 
ga predstavlja les v Zasavju.

Izkušene roke za hi - tech 
proizvodnjo
  Uspešno trboveljsko  podjetje Aereform, d. o. o, vodita Sašo 
Knez in ZLU, partnerja v mednarodnem projektu Erasmus +, ki 
ga koordinira Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani. 
Namen  projekta je med drugim pripraviti program usposabljanja 
za nov poklic kompozitni laminator in v pilotni izvedbi 
usposobiti 15 brezposelnih Zasavčanov za opravljanje 
visokotehnoloških del na področju kompozitnih materialov ter 
jim s tem razširiti poklicne priložnosti. Področje dela s 
kompozitnimi materiali je novo, še neznano, a perspektivno in že 
potrebuje usposobljene kadre, ki jih na trgu dela še ni. Projekt bo 
potekal dve leti.

Polona Trebušak

Izzivi mladim – urjenje 
podjetniških kompetenc za 
mladostnike od 15 do 30 let
  

  Na agenciji SPIRIT Slovenija v teh mesecih izvajamo 
delavnice Izzivi mladim po 20 lokacijah na območju celotni 
Slovenije. Za izvedbo delavnice v Trbovljah so v partnerstvo z 
nami stopili tudi Občina Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, 
Zavod KŠTM in Regionalni center za razvoj.
  Pri izzivih podjetij je prav pogled od zunaj in neobremenjen 
inovativni trenutek tisto, kar v njih ustvari vrednost ali jih naredi 
bolj izvedljive, resnične ali domišljene. Zakaj ne bi reševanje 
izzivov zaupali ekipam mladih? 
  K sodelovanju smo pritegnili šest zasavskih podjetij oz. 
organizacij, ki so pred mlade postavili 9 izzivov, s katerimi se bodo 
soočali na delavnici, ki bo v prostorih MCT od 1. do 9. oktobra 
2015. Delo bo potekalo pod strokovnim mentorstvom, z 
aktivnim sodelovanjem pa bodo mladi izboljšali svoje 
kompetence ter pridobili znanje in izkušnjo inoviranja poslovnih 
procesov, dostop do vodstev ambicioznih podjetij in mreženje s 
preostalimi udeleženci.
  Udeležba na delavnici je za mlade brezplačna (samostojno ali 
v že oblikovanem timu). 
  Smo vas izzvali? Prijavite se! Izzive in prijavo najdete na 
www.mladimsedogaja.si.

Irena Meterc, SPIRIT Slovenija

Na uvodnem srečanju smo izzive snovali s petimi 
podjetji: Chippolo, Zavod Razvojna liga, Pivovarna 
Knap, Zavod KŠTM in MCT.



Luka Holešek, frizer
Pogovarjala se je: Tadeja Bučar
Foto: Matjaž Kirn

Mojstrski izpit je opravil leta 2004, v letošnjem poletju pa je 
razširil svoj frizerski salon Studio DeLuks, ki ga vodi že 7 let. 
Luka Holešek je ustvarjalec, ki se izraža skozi frizure. Pa naj 
bodo klasične ali zelo nenavadne. Je perfekcionist, ki ga 
striženje pomirja, in je oseba, ki v svojem poklicu 
neizmerno uživa. Ustvarjalno strast prenaša tudi na svojo 
ekipo, s katero napolnjuje prostor z energijo, ki jo začutiš 
takoj, ko vstopiš v salon. Z Luko smo se pogovarjali dober 
mesec po tem, ko se je vrnil s prestižne londonske frizerske 
akademije Vidal Sassoon, kjer se redno izobražuje.

Kako je bilo v Londonu?
  »Vrhunsko. To je to. Na akademijo Vidal Sassoon pridejo 
frizerji z vsega sveta. Odpirajo ti glavo za nove ideje, ki jih kot 
frizer moraš imeti. Moraš znati prisluhniti človeku, ga prebrati, 
razumeti. Poskušaš ujeti človekov značaj in ga s tehniko striženja 
oblikovati v frizuro. To izobraževanje je zame investicija in 
navdih. Da mi ogromno energije in idej.«

Si bolj za stilsko klasiko ali bolj za nore, kreativne frizure?
  »Oboje rad delam. Bolj pomembno je, da mi nekdo tako 
zaupa, da se mi povsem prepusti. In 90 % naših strank je prav 
takih. Zaupajo nam, ker imamo občutek za to, da ne pretiravamo 
v kreativnosti in modnih trendih. Nihče v naši ekipi ni vsiljiv s 
svojimi predlogi. Dobro je, da nam stranka pove, kakšno dolžino 
las si želi in se temu prilagodimo. Lahko pa nam ne pove ničesar in 
tudi to je vredu. Bistvo je dobra frizura za vsakogar, zato radi 
svetujemo, pogledamo stanje suhih in nato še mokrih las, kako je z 
vrtinci, ali se lasje mastijo ali so suhi, kako padejo, kakšna je smer 
rasti las, kako se vedejo itn. Svetujemo glede na obraz, postavo, na 
človeka kot celoto. Frizura zaokroži človeka in vsakomur se 
želimo znati približati.«

Kaj je cilj striženja?
  »Da je stranka navdušena, ker ima potem doma – 
vsakodnevno – s frizuro čim manj dela. Da si jo preprosto ureja in 
da pri tem las pravilno pade, frizura pa je videti super. To je cilj 
popolnega striženja. Pa da to dosežemo brez tanjšanja las, ker 
namreč topo striženje zmanjšuje cepljenje konic in omogoča 
neštrleč padec konic las. Vse omenjeno je mogoče zaradi 
geometrijskega striženja, ki ga je izumil – najbrž vsem poznano 
ime – Vidal Sassoon, ki je tudi ustanovitelj akademije, kjer se 
izobražujem.«

Je Vidal Sassoon tvoj vzornik?
  »Zagotovo. Mislim, da je vzornik vsakega dobrega frizerja. 
Vidal Sassoon je v šestdesetih letih spremenil pojem frizure, s tem 
vplival na modo in pop kulturo. Navdihovala ga je arhitektura in z 
geometrijo je prenesel arhitekturo v frizuro ter uvedel 
geometrijsko striženje. Danes vse tehnike striženja temeljijo na 
geometriji, kar pomeni, da je las postrižen pod določenimi koti in 
tako lahko povečujemo ali odvzemamo volumen, prilagajamo 
linije obliki obraza, glave in celotnemu osebnostnemu slogu.«

To pomeni, da je vsak dober frizer tudi dober matematik?
  »Ja, zagotovo moraš biti. Pa tudi splošna razgledanost je 
potrebna za vrhunskega frizerja.«

Zdaj že kar nekaj let ne delaš več sam. Kje je poglavitna 
razlika?
  »Razlika je seveda v organizaciji. Poleg friziranja vodim salon, 
razporejam delo, urejam papirje. A to mi je v veselje, organizacijo 
sem imel vedno rad. Rad imam, da so stvari urejene in pod 
nadzorom.«

Ob 7. obletnici salona, ki jo ta praznuje septembra, ste 
razširili prostor in ekipo.
  »Razširili smo salon, da povečamo kapaciteto, več je delovnih 
mest, večja je lahko ekipa. Ekipa je najpomembnejša stvar, brez 
nje ni salona, zato vlagamo v znanje vseh sodelavk. Vsak novinec 
pri nas izkusi 3-mesečni trening znanja, ki ga pridobivamo na 
londonski akademiji, da zagotovimo kakovost. In ko se novi 
sodelavec ali sodelavka pri nas uči, imajo njegove stranke 
polovično ceno za storitev. Tako imamo vsi nekaj od tega.« 

Sam praviš, da pozitivna izkušnja posameznika ustvarja 
redne stranke. Teh je že toliko, da si precej zaseden.
  »Ja, rezervacije za termine imam tudi za dva meseca vnaprej. 
Ampak se vedno potrudim, da vzamem vsakogar, ne glede na to, 
koliko dela imam. Želim ustreči vsakomur.« 

Skoraj vsaka kolekcija Studia Deluks prejme kakšno 
pomembno nagrado. Kako nastane kolekcija?
  »Hehe, ja, doslej je bilo res tako. Na en način je to kar 
odgovornost. Biti moraš vedno boljši. Kako nastane kolekcija? 
Najprej kot zgodba v moji glavi. Najprej si zamislim naslov 
kolekcije. Ta narekuje njen razvoj, ki ga gradim glede na svoje 
takratno razpoloženje, upoštevajoč tudi modne smernice. Naslov 
kolekcije mi služi kot koncept in potem pripovedujem zgodbo 
skozi frizure. A vedno hočem, da je vsaka frizura v kolekciji 
drugačna, da ima dinamiko, da je kolekcija svojevrstna, da kaže 
avtorski slog. Pri kolekciji izhajaš tudi iz samega sebe in jaz sem 
rokerska duša, kar se odraža tudi v vsaki dozdajšnji kolekciji.«

Kaj te navdihuje? 
  »Kaj pa vem … Striženje me pomirja … Drugače sem zelo 
energičen in striženje me pomirja – morda zato, ker se pri tem kar 
naprej nekaj spreminja, lahko sem kreativen … Hja, ideje pa … 
London me vedno navdihne. London kot mesto in akademija 
Sassoon. Potem pa to povezuješ s svojimi idejami. Spremljam tudi 
revijo Hair Dresser Journal iz Londona, katere redni naročnik 
smo, kjer lahko vidiš nove kolekcije, detajle smernic za moške in 
ženske frizure. Nisem pa tip, ki bi listal modne revije in imel svoje 
najljubše dizajnerje. Modo kreirajo ljudje na ulicah in ja, 
londonske ulice so zame navdih, s teh ulic prihajajo ideje, ki jih 
nato uresničujem s kombinacijo lastnega pridiha.« 

Pa zasavske ulice?
  »Je boljše, kot je bilo … Odkar bolje strižemo, ha ha ha ha …«

podjetništvo24
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Kaj je zdaj, septembra 2015, med frizurami najbolj 
trendovsko?
  »Nepovezane linije v sredinskih delih, kar je posledica več 
gibanja v frizuri. V primerjavi s preteklimi leti je prav tako 
prisotnega več uličnega sloga z manj ostrimi linijami in več 
mehkobe v konicah.«

Škarje imaš vedno ostre?
  »Ja, ker sem serviser škarij. Edini uradni serviserji s 
pridobljenim mednarodnim certifikatom znanega angleškega 
brusilca smo.«

Pa tudi z Japonci sodeluješ …
  »Škarje, ki jih uporabljamo, so japonske izdelave in jih tudi 
uvažamo. Imamo zastopstvo škarij in krtač za lase iz naravnih 
materialov za Slovenijo.«

Kaj pa striženje otrok? Menda jih najraje strižeš.
  »O, ja, to je pa čudovito. To pa tako zelo, zelo rad delam … 
Ker se mi zdi, da če si vzameš čas za otroka in mu narediš bomba 
frizuro, je videti še stokrat bolje kot pri odraslih. Seveda 
poskušamo pohiteti, da otroci ne sedijo predolgo, ampak tudi pri 
striženju otrok zahtevamo natančnost. Otroke zamotimo s 
petjem, recimo, ali pa z izmišljotinami, kot so kačja slina za lase in 
s sodelavko Džosefino z brki, he he.”

Katero pa zapoješ?
  »Saj jih je veliko, ampak … Cinca Marinca, pa take …«

Lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo DeLuks 
Akademijo?
  »V bistvu imam že registrirano, a najprej si želim narediti večjo 
ekipo.«

V Trbovljah bi torej lahko imeli vrhunsko frizersko 
akademijo?
  »Ja, to je skrita želja. No, zdaj ni več skrita.«

Studio DeLuks/frizerski salon v zgornji etaži 
trboveljske tržnice

– Loreal Salon Expert 2015
– Loreal Gold Salon (uporabljajo izključno 
Lorealove izdelke, sodelujejo in se izobražujejo 
znotraj mreže)

Nagrade:
1. mesto revije Top Hair za kolekcijo Geometric 
Punk (2014)
2. mesto na izboru za Naj trend slovensko kolekcijo 
Geometric Punk (2014)
2. mesto na izboru za Naj trend slovensko kolekcijo 
Different Loook (2012)

– zastopstvo za japonsko blagovno znamko 
Yamamoto (ročno izdelane krtače za lase iz 
naravnih materialov in profesionalne frizerske 
škarje)
– servis za profesionalne frizerske škarje z 
mednarodnim certifikatom angleškega brusilca

Posebna ponudba je 50 % popusta na frizerske 
storitve naših novih sodelavk, ki se pod budnim 
očesom mojstra uvajajo v delo. Naročite se na 
telefonski številki 040 164 398 vse do 30. 11. 2015. 
Vabljeni!

www.srcnotrbovlje.si

Spremljajte 
nas tudi
na spletu.
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Državno prvenstvo v plavanju
  V začetku avgusta je na pokritem olimpijskem bazenu v 
Kranju potekalo letno državno prvenstvo v plavanju za kadete, 
mladince in člane, ki se ga je udeležilo 347 plavalcev iz 27 
slovenskih klubov, med njimi tudi 7 plavalcev trboveljskega kluba 
Lafarge Cement. Tako so se naši plavalci, barve kluba so zastopali 
Nejc Kos, Tilen Šintler, Jaka Jeršin, Nina Kos, Kaja Imperl in 
Nika Todorovič, vrnili s šestimi medaljami in dvanajstimi 
uvrstitvami v finale, kar je več kot na lanskem prvenstvu in seveda 
tudi več od pričakovanj. Poleg vseh uvrstitev v finale sta nas 
najbolj razveselila plavalca Nejc Kos in Tilen Šintler, ki sta bila v 
svojih nastopih vedno v boju za medalje in do njih sta tudi 
priplavala.
  Uspešno zgodbo tega prvenstva je najprej začel Tilen Šintler, 
ki je z osebnim rekordom na 100 prsno nakazal, da mu bolezen 
oz. jemanje antibiotikov ni pustilo prehudih posledic. Z 
borbenostjo in voljo je premaknil mejo pod 1:10,0. A je čas 
1:08,25 zadostoval le za 5. mesto. Vseeno, v zgodovini našega 
plavalnega kluba še nihče ni plaval tako hitro. Z odličnim 
nastopom je nadaljeval Nejc Kos, ki se je na 400 metrov prosto s 
četrtim mestom približal stopničkam in le še vprašanje časa je 
bilo, kdo in kdaj bo prišel do medalje. To je uspelo Tilnu s tretjim 
mestom na 200 mešano, kar je v ekipo prineslo mirnost in 
samozavest, ki se je nadaljevala s prihajajočimi nastopi. Že v 
naslednji disciplini na 800 metrov prosto se mu je pridružil Nejc s 
tretjim mestom in začeli smo pisati novo poglavje o majhni, a 
uspešni ekipi trboveljskih plavalcev, ki je dosegla svoj vrhunec 
tretji dan nastopov, ko je bila na sporedu disciplina 400 mešano. 
Ker so pravila takšna, da v kategoriji mladincev velja višja 
uvrstitev iz predtekmovanj, je mladinec, uvrščen v absolutni 
finale, praktično že uvrščen višje. A glej ga, zlomka! Nejc je postal 
državni prvak na 400 mešano, a Tilen je plaval hitreje, le v 
absolutni finale se ni uvrstil. Vseeno pa imamo prvaka in vice 
prvaka na 400 mešano.
  No, uspešno zgodbo je nadaljeval Tilen s srhljivko na 200 
prsno, ko si je v zadnjih metrih priplaval še tretjo medaljo in 
presenetil z borbenostjo, končal pa Nejc s tretjim mestom na 
1500 prosto. Skupaj sta si priplavala 10 finalnih nastopov, kjer sta 
se jima pridružila še Nika Todorovič in Jaka Jeršin z osmima 
mestoma na 200 delfin in 200 prsno. Solidno sta plavali tudi Kaja 
in Nina, a za finale je bilo potrebno prikazati boljšo 
pripravljenost. Tretji dan tekmovanj se jim je pridružil še Davor 
Gregorčič, udeleženec evropskega mladinskega prvenstva leta 
2002 v disciplinah 50, 100 in 200 metrov delfin, a mu je dolga 
časovna neaktivnost pustila prevelike posledice, ki so mu 
preprečile nastop v finalu. Seveda pa s časom 26:76 na 50 delfin ni 
razočaral.

Martin Raušl

Prenova strelišča s pomočjo 
sredstev Fundacije za šport in občin
  Strelsko društvo 1956 Trbovlje je nastalo s spojitvijo dveh 
trboveljskih strelskih društev v letu 2008. Začetki obeh društev 
pa segajo v leto 1956, ko sta bili obe ustanovljeni. Uspehi društva 
sami zase povedo, da je le-to eno najuspešnejših v Sloveniji, saj 
posamezno in ekipno posegamo po najvišjih mestih na ligaških 
ter mednarodnih tekmovanjih in državnih prvenstvih. Še en 
dokaz več pa je letošnja osvojitev naslova državnega prvaka med 
posamezniki in ekipami pri cicibanih v streljanju z zračno puško. 
  V našem strelskem društvu že dolgo vlagamo v samo 
infrastrukturo društva in sodobno strelsko opremo. Ob finančni 
podpori lokalne skupnosti (Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob 
Savi) in želji po izgradnji sodobnega strelišča strelskih društev iz 
sosednjih občin smo si zastavili ambiciozen načrt posodobitve 
strelišča. Z uspešno pridobitvijo finančnih sredstev na razpisu 
Fundacije za šport in s finančno podporo Občine Trbovlje, 
Občine Zagorje ob Savi ter naših sponzorjev bo strelišče v 
naslednjem mesecu postalo eno izmed najsodobneje opremljenih 
strelišč v Sloveniji. V strelišče bomo vgradili osem novih 
sodobnih elektronskih tarč nemškega proizvajalca Disag, Disag 
Optic Score, ki bodo še kako pomembne za razvoj mladih 
vrhunskih strelcev našega društva in celotne regije. 
  Ob tej priložnosti bi pozvali vse ljubitelje strelskega društva, 
da se nam pridružijo in spoznajo naš strelski šport. Nikoli ne veš, 
mogoče se v naši dolini skriva olimpijec. Pridi in se preizkusi.

Oto Strakušek

Kolesarski vzpon na Kum
  V nedeljo, 13. 9. 2015, se je v prelepem sončnem vremenu 
končal že 25. vzpon na Kum. Udeležilo se ga je 70 kolesarjev, od 
tega je bilo 8 predstavnic ženskega spola. Najhitrejši je bil Srečko 
Brulc s časom 40 minut in 20 sekund, najhitrejša Irma Pivk pa je 
na Kum prikolesarila s spoštovanja vrednim časom 57 minut.
  Da prideš na Kum, katerega vrh je 1220 metrov nad morjem, 
je potrebno premagati 9,5 kilometrov razdalje in 1000 višinskih 
metrov, povprečen naklon je 10 %, zadnja 2 kilometra je težko 
prevozen makadam, kjer se hitro zakoplješ in moraš po možnosti 
stopiti s kolesa, zato so občutki, ko prideš na vrh, nepopisni.

Marjan Meserko, KD Partizan Trbovlje

Kolesarski vzpon na Kum velja za enega najtežjih, 
če ne celo najtežjega, v Sloveniji, zato je 
potrebnega kar nekaj poguma, da se nekdo 
odloči za udeležbo na takšni dirki.

Tako so plavalci končali sezono, ki je bila vsekakor 
zelo uspešna. Imajo Žigo Šintlerja, Tiataro 
Zupančič ter Dašo Krajnc in pri starejših že zgoraj 
omenjene. 
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Dobrodelni streetball turnir
  Dobrodelni streetball turnir, ki je potekal na Polaju, je uspel 
fenomenalno. Pričakovano je zmagala ekipa državnih prvakov v 
ulični košarki Gostilna morski konjiček/logodesign.si (Team 
Thorex 3 x 3), za kar jim iskreno čestitamo, obenem pa se jim 
zahvaljujemo za udeležbo na turnirju. Drugo mesto je osvojila 
ekipa Zlatoroga, tretje mesto pa Ta zadna ekipa, katerima prav 
tako čestitamo in se jima zahvaljujemo. Čestitke in zahvala grejo 
tudi drugim udeležencem turnirja, ki so pokazali veliko 
humanitarne naklonjenosti, predvsem pa ogromno dobre volje in 
pozitivnih misli. Pripravili smo tudi tri individualna tekmovanja, 
in sicer tekmovanje v zabijanju, v katerem je zmagal Urban 
Trstenjak, tekmovanje v metanju trojk, kjer je s šestimi zadetimi 
od desetih vrženih trojk zmagal Žan Vodiškar, ter tekmovanje v 
metu s sredine, v katerem je po desetminutni borbi z Boštjanom 
Berčonom slavil Anže Medvešek.
  Osnovni namen turnirja je bila dobrodelnost. Tako smo s 
prijavnino ekip na turnir, prijavo igralcev na individualna 
tekmovanja in s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev, ki se jih je 
zbralo približno 100, v sklad za Rdeči križ Trbovlje nakopičili 
dobrih 360 evrov in s tem nekaterim olajšali življenje. Nekaj 
sredstev bomo v prihodnjih dneh pridobili tudi s prodajo 
športnih dresov Nike Barič in Miša Brečka ter ta znesek še 
povečali. Zelo smo bili veseli obiska županje Jasne Gabrič, ki je z 
metom za posest žoge simbolično odprla turnir. Posebna zahvala 
pa gre organizatorjem turnirja, prostovoljcem Športnega društva 
KNAPI, brez katerih dan ne bi bil takšen, kakršnega smo si 
naredili.

Blaž Božjak

Šahovski turnir osnovnošolcev 
  Po dolgih šolskih počitnicah se je spet začelo nekaj dogajati 
tudi v Šahovskem klubu Rudar Trbovlje. Poslana so bila povabila 
za šahovski turnir. V nedeljo, 13. septembra, je bil v prostorih 
Šahovskega kluba Rudar Trbovlje poleg članskega turnirja tako 
odigran še šahovski turnir osnovnošolcev.
Igrali so vsak z vsakim in na šahovski tempo 2- krat 15 minut. 

Igrali so:
– Klemen Forte , 3. c , PŠ Alojz Hohkraut, Trbovlje
– Jan Lah Škrbec, 4. a, OŠ Trbovlje
– Žan Hribar, 6. a , OŠ Toneta Okrogarja Zagorje
– Danaja Alauf, 6. a , OŠ Toneta Okrogarja Zagorje

Andrej Novak

Felix Zasavje osvojil »Trofejo grada 
Prijedor«
  V času od 17. do 22. avgusta smo se v ŠD Felix Zasavje s 
člansko in kadetsko ekipo udeležili priprav v Bosni in 
Hercegovini, v mestu Prijedor. Tam smo opravili 5 treningov in 
odigrali 4 tekme z vrstnicami iz Prijedorja in okolice. 
  Tako smo se že v ponedeljek pomerili na pripravljalni tekmi z 
domačinkami ŽKK Mladost in jih premagali z rezultatom 31 : 54 
ter uspešno odprli priprave na novo sezono. Sledil je torkov 
jutranji trening in popoldanska tekma proti kakovostni ekipi 
ŽKK Kozara. Kljub dobri in borbeni igri so morale naše igralke 
priznati premoč s končnim izidom 100 : 59. V sredo pa so se 
Zasavke pomerile z ekipo Sanskega mosta. Na tekmi so uspešno 
nastopile kadetinje in premagale svoje vrstnice sz rezultatom 40 : 
62. Četrtkov dan pa je potekal precej bolj sproščeno, saj so bila 
dekleta od jutranjega treninga prosta. Dan smo izkoristili za 
sprehajanje po mestu, nakupovanje in sladkanje v slaščičarni. 
Med drugim so naša dekleta ogovarjali celo mimoidoči in 
prodajalec časopisov – bosanski mediji so namreč oglaševali 
bližajočo se tekmo med domačo ekipo Prijedorja in gostujočo 
ekipo Felix Zasavje iz Slovenije. Prihajajoči dogodek se je 
imenoval »Trofeja mesta Priedor« in je bil po mestu ena izmed 
bolj oglaševanih prireditev v tem mesecu. Plakati za tekmo so 

praktično viseli na vsakem vogalu, o nas pa so pisali tudi v 
časopisih. Naše igralke so bile tako v mestu prepoznavne, k temu 
pa je pripomogla tudi enotna oprema. 
  Veliki dogodek v mestu je tako potekal v petek. Tekmo članic 
si je ogledalo 50 gledalcev. Trofejo so si z zmago proti domači 
ekipi ŽKK Mladost Prijedor z rezultatom 40 : 67 zagotovile 
igralke kluba Felix Zasavja.

  Za predstavnicami najstarejših ekip v klubu Felix Zasavje so 
tako uspešne priprave, ki so jih igralke in trenerji končali v soboto, 
ko so se po treningu odpravili nazaj v Slovenijo. Po zadnjih 
počitniških treningih so začeli z novo člansko in kadetsko sezono 
ter seveda s sezono za vse mlajše kategorije. Trenirajo od 1. 
septembra. Veseli nas, da se je dober glas o našem klubu, mestu, 
regiji in državi širil v tujem mestu Prijedor ter državi Bosni in 
Hercegovini. Gostiteljem se najlepše zahvaljujemo, saj smo se pri 
njih počutili resnično dobrodošle in cenjene. V Prijedor se 
zagotovo še vrnemo, obenem pa smo v klubu skovali nova 
prijateljstva in se že dogovarjamo za povraten obisk v Sloveniji. 

ŽKK Mladost : Felix Zasavje 
40 : 67 (9 : 15, 9 : 21, 6 : 14, 16 : 17)
Strelke za Felix Zasavje: Sara Jukič 18, Merisa Dautovič 15, Katja Potisek 8, 
Mojca Ahac 6, Lucija Guzej 6, Špela Kosem 4, Nika Lončar 4, Anja Petelin 4 
in Vanja Bola 2

Naslednji turnir bo oktobra.

Nogometni klub Rudar je v letu 2015 za svoje 
delovanje s strani Občine Trbovlje na razpisu prejel 
16.485 evrov.



  Slovenska reprezentanca v speed badmintonu je bila v 
Berlinu izmed vseh sodelujočih držav najuspešnejša. Osvojili so 4 
zlate, 3 srebrne in 2 bronasti medalji. Trboveljske barve sta 
zastopala mladinca Jaša Jovan in Jaka Schmit. Jaša je s 
sotekmovalcem, Radečanom Rokom Hudoklinom, v 
tekmovanju fantov do 18 let osvojil bronasto medaljo. S tem sta 
opravičila visoko mesto, ki ga zasedata na mednarodni lestvici 

Zlate medalje
Jasmina Keber – ženska kategorija
Lori Skerl – U 14, dekleta
Pika Rogelj – U 12, dekleta
Danaja Knez/Rebeka Skerl – U 18, dekliške dvojice

Srebrne medalje
Jasmina Keber/Matjaz Šusteršič – mešane dvojice
Danaja Knez – U 18, dekleta
Noel Novak Žibret – U 12, fantje

Bronaste medalje
Rok Hudoklin/Jaša Jovan – U 18, fantovske dvojice
Andraz Starina – U 12, fantje

Velik uspeh zasavskih športnikov na svetovnem prvenstvu v 
speed badmintonu v Berlinu

fantovskih dvojic. Jaka Schmit pa je svoj prvi nastop na velikih 
tekmovanjih končal v skupini, vendar pa dosegel pri tem tudi eno 
zmago nad precej starejšim nasprotnikom. Radečani so povsem 
deklasirali preostale reprezentance na svetovnem prvenstvu. 
Jasmina Keber je ubranila naslov svetovne prvakinje, mladinci pa 
so »pometli« s konkurenco. Skupaj je slovenska reprezentanca 
osvojila 8 medalj.

Trboveljski karateisti 
najuspešnejši na 2. pokalni 
tekmi Karate zveze Slovenije 
  V soboto, 12. septembra, je v Luciji potekala 2. pokalna tekma 
v organizaciji Karate zveze Slovenije za leto 2015. Nastopilo je 
318 tekmovalk in tekmovalcev iz 42 slovenskih klubov. Za Karate 
klub Trbovlje so nastopili: Tilen Grivec, Eva Kolander, Klara 
Lesar, Simona Češarek, Laura Božjak, Kenan Isakovič, Denis 
Šehič, Marko Markuljevič, Uroš Markuljevič, Daniel Iuliano, Blaž 
Cestnik, Patrik Kušter, Luka Grivec, Ervin Salkič, Domen Zidar, 
Tadej Kolander, Domen Majdič, Luka Ferlin, Ajdin Mujkanovič, 
Živojin Babič, Erik Remetič in Stefan Joksimovič. Tekmovalce so 
vodili trenerji Miha Kovačič, Edin Salkič in Bogdan Simerl. 
  V dopoldanskem delu so na borišča stopili tekmovalci letnika 
2002 in mlajši, ki so našemu klubu priborili sedem medalj. V 
katah pri dečkih sta drugo in tretje mesto osvojila Marko 
Markuljevič in Denis Šehič. Med malčki je nehvaležno peto 
mesto dosegel Tilen Grivec. V katah ekipno je ekipa deklic v 
sestavi Eva Kolander, Klara Lesar in Simona Češarek osvojila 
tretje mesto, na najvišjo stopničko pa so stopili dečki v sestavi 
Denis Šehič ter Marko in Uroš Markuljevič. Tokrat smo v mlajših 
kategorijah nastopili tudi v športnih borbah, kjer sta Kenan 
Isakovič (do 35 kilogramov) in Marko Markuljevič (do 40 
kilogramov) osvojila prvi mesti. Uroš Markuljevič je v isti 
starostni kategoriji nad 45 kilogramov dosegel tretje mesto. V 
kategoriji do 35 kilogramov je peto mesto zasedel Denis Šehič. 
  V popoldanskem delu so nastopili tekmovalci letnikov 2001 
do 1998. Izkušenejši tekmovalci so osvojili kar dvanajst medalj. V 
katah posamezno med mladinci je Stefan Joksimovič zasedel 
prvo mesto. Tik pod odrom za zmagovalce je med kadeti končal 
Patrik Kušter. V katah ekipno med kadeti je ekipa Trbovlje 1 v 
sestavi Domen Zidar, Ervin Salkič in Luka Grivec osvojila drugo 
mesto, medtem ko je ekipa Trbovlje 2 v sestavi Blaž Cestnik, 

Daniel Iuliano in Patrik Kušter osvojila tretje mesto. Ekipa 
mladincev v sestavi Luka Ferlin, Stefan Joksimovič in Tadej 
Kolander je zmagala. V borbah so prva mesta osvojili Tadej 
Kolander med kadeti nad 70 kilogramov, Domen Majdič med 
mladinci do 55 kilogramov in Stefan Joksimovič med mladinci do 
76 kilogramov. Na drugo mesto so se uvrstili Domen Zidar med 
kadeti do 52 kilogramov, Luka Grivec med kadeti nad 70 
kilogramov, Luka Ferlin med mladinci do 68 kilogramov in 
Živojin Babič med mladinci do 76 kilogramov. Tretje mesto je v 
kategoriji mladincev do 61 kilogramov osvojil Erik Remetič. V 
članski ligi je v katah nastopila Patricija Bukovinski, ki je ob zelo 
težkem žrebu zabeležila dva poraza.
  Trenerji so bili z nastopi zelo zadovoljni, saj je bil Karate klub 
Trbovlje na drugi pokalni tekmi Karate zveze Slovenije 
najuspešnejši klub z 19 osvojenimi medaljami, od tega je bilo 8 
zlatih. S treningi so začeli že na začetku avgusta, kar se je 
obrestovalo in prineslo odlične rezultate. Kljub temu 
Trboveljčani ne bodo zaspali na zadnjih uspehih in bodo svoje sile 
usmerili v nadaljnje uspešne nastope vse do konca tekočega leta, 
ko jih čaka še kar nekaj pomembnih tekem. 

Miha Kovačič, glavni trener

Zasavci uspešno zastopali Slovenijo na svetovnem 
prvenstvu. 

Ponovno uspešni trboveljski karateisti. 
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NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 2. 11. 2015 
pošljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna križanka), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

Nagrada za to številko: majica in pisalo Trbovlje, v središču Zasavja – 4-krat
V majski številki časopisa Sr(e)čno Trbovlje smo prvič objavili nagradno križanko. Veseli smo bili velikega odziva 
občanov. 
Izžrebani za nagrado – skodelico »Trboule« in brisačo Zasavske ljudske univerze so bili: Urška Pikš, Ivan Gorobinko, 
Jon Koren in Bogdan Hribar. Čestitke! 

Televizija ETV bo predvajala posnetek seje Občinskega sveta Občine 
Trbovlje v četrtek, 15. oktobra, med 16. in 20. uro, ponovitev pa bo v torek, 
20. oktobra 2015, med 16. in 20. uro (odvisno od dolžine trajanja seje). 



koledar prireditev30

KOLEDAR PRIREDITEV
OKTOBER 
1. 10. 2015, ob 19. uri

       Po Trbovljah s kumerati, Eva 

Vene, predstavitev pesniške 

zbirke Omama zavesti IV., 

pogovor vodi Katra Hribar Frol, 

Knjižnica Toneta Seliškarja 

Trbovlje, čitalnica oddelka za 

odrasle

3. 10., 10.30    

       Lutkovna matineja: 

       Ena ena tri, Lutke Zajec, d. o. 

o., kinodvorana, DDT

3.–10. 10., odprtje 3. 10. ob 18. uri

       Razstava ob tednu 

upokojencev, Društvo 

upokojencev Trbovlje (Stara 

galerija)

5. 10., ob 19. uri 

       Literarni večer:        Vesna Milek in 

Boris Cavazza, večer povezuje 

Simona Solina

7. 10., od 15. do 16. ure 

       Svetovalna urica:        ELEKTRONSKI 

PORTFOLIJO, Zasavska ljudska 

univerza, Trg svobode 11 a, 

Trbovlje

7. 10., ob 17. uri  

       Ljudska pravljična ura, 

Knjižnica Toneta Seliškarja 

Trbovlje, mladinski oddelek 

9. 10., ob 18. uri  

       ZAJČKOVA HIŠICA – GLASBENA 

PRAVLJICA, GŠ 

10. 10., ob 18. uri 

       Dobrodelna prireditev z 

glasbenim nastopom, avla 

DDT, LOVCI

14. 10. 2015, ob 17. uri

       Pravljična ura, Knjižnica Toneta 

Seliškarja Trbovlje, Enota Dom 

Svobode

14. 10., ob 18. uri 

       I. instrumentalno-pevski interni 

nastop učencev Glasbene 

šole Trbovlje, GŠ

15. 10., ob 17. uri   

       Domoznanska skupina, 

Knjižnica Toneta Seliškarja 

Trbovlje, oddelek za odrasle

15.–17. 10., ob 19. uri

       Speculum Artuim 2015, 

Delavski dom Trbovlje, DDT

17. 10. 2015, ob 10. uri

       Plesno-pravljična ura v 

sodelovanju s Kim Kern 

(Glasbena šola Trbovlje), 

Knjižnica Toneta Seliškarja 

Trbovlje, mladinski oddelek

 19. 10., ob 17.30 

       Literarni krožek, Knjižnica 

Toneta Seliškarja Trbovlje in 

Univerza za tretje življenjsko 

obdobje zasavske regije, 

oddelek za odrasle

20. 10., ob 17.30 

       Buklžur, Knjižnica Toneta 

Seliškarja Trbovlje, oddelek za 

odrasle

20. 10., ob 19.30  

       Gledališki abonma: Švejk-

MGL, gledališka dvorana, DDT

20. 10.–3. 11., odprtje 20. 10. ob 18. uri

       Anita Vozel, Društvo Lila (Litija), 

Stara galerija

21. 10., ob 17. uri 

       Ustvarjalna delavnica, 

Knjižnica Toneta Seliškarja 

Trbovlje, mladinski oddelek

21. 10., ob 19. uri 

       Predstavitev knjige Šola 

humorja, Franci Čeč, Knjižnica 

Toneta Seliškarja Trbovlje, 

čitalnica oddelka za odrasle

27. 10., ob 10. uri

       Tehnika (samo) za punce, STPŠ 

Trbovlje

28. 10. 2015, ob 17. uri

       Pravljična ura, Knjižnica Toneta 

Seliškarja Trbovlje, mladinski 

oddelek

29. 10., 1ob 9.30 

       Bog v Trbovljah, Primož Siter, 

gledališka dvorana, DDT
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NOVEMBER
2. 11., ob 18. uri  

       Plesno-pravljična ura, Knjižnica 

Toneta Seliškarja Trbovlje, 

mladinski oddelek

4. 11., od 15. do 16. ure

       Svetovalna urica: PRIDOBITE 

POKLIC ZA SVOJE ZNANJE – 

PREDSTAVITEV NACIOANALNIH 

POKLICNIH KVALIFIKACIJ, 

Zasavska ljudska univerza, Trg 

svobode 11 a, Trbovlje

4. 11., ob 17. uri 

       Mednarodna pravljična ura, 

Knjižnica Toneta Seliškarja 

Trbovlje, mladinski oddelek

6.–22. 11., otvoritev 6. 11. ob 18. uri

       Razstava Zveze društev 

Slovenskih likovnih umetnikov, 

organizira RELIK Trbovlje (Stara 

galerija DDT)

7. 11., ob 10.30  

       Lutkovna matineja: Vesoljček 

Pip, LS Lučka, kinodvorana, 

DDT 

10. 11., ob 19.30 

       Gledališki abonma: Slovenska 

literatura od A do Ž, Špas 

teater, gledališka dvorana, 

DDT

11. 11. 2015, ob 17. uri

       Pravljična ura, Knjižnica Toneta 

Seliškarja Trbovlje, enota Dom 

Svobode

13. 11., ob 17. uri 

       Podelitev zlate sončnice, 

Hortikulturno društvo Trbovlje

17. 11., ob 19. uri 

       Projekt, gledališka dvorana 

DDT, Občina Trbovlje

17.–22. 11., odprtje 17. 11. ob 18. uri

       Eva Petrič, Delavski dom 

Trbovlje (Nova galerija DDT)

18. 11., ob 17. uri   

       Ustvarjalna delavnica, 

Knjižnica Toneta Seliškarja 

Trbovlje, mladinski oddelek

18. 11., ob 18. uri 

       II. instrumentalno-pevski interni 

nastop učencev Glasbene 

šole Trbovlje, GŠ

19. 11. 2015, ob 13. uri

       Tehnika (samo) za punce, STPŠ 

Trbovlje

19. 11., ob 17. uri

       Domoznanska skupina, 

Knjižnica Toneta Seliškarja 

Trbovlje, oddelek za odrasle

23. 11., ob 17.30  

       Literarni krožek, Knjižnica 

Toneta Seliškarja Trbovlje in 

Univerza za tretje življenjsko 

obdobje zasavske regije, 

oddelek za odrasle

24. 11., ob 17. 30 

       Buklžur, Knjižnica Toneta 

Seliškarja Trbovlje, oddelek za 

odrasle 

25. 11., ob 17. uri 

       Pravljična ura, Knjižnica Toneta 

Seliškarja Trbovlje, mladinski 

oddelek

27.11., ob 18. uri  

       Slavnostna akademija ob 60-

letnici, gledališka dvorana 

DDT, Gasilska zveza Trbovlje 

28. 11.    

       14. srečanje zbirateljev 

gasilskih in drugih eksponatov, 

ob 60-letnici Gasilske zveze 

Trbovlje, avla DDT

30. 11.–5. 12., odprtje 30. 11. ob 17. uri 

       Razstava, Društvo invalidov 

Trbovlje (Stara galerija DDT)

Dogodki Turističnega 
društva Trbovlje  
OKTOBER 2015
– kostanjev pohod,
– kostanjev piknik s trgatvijo na travniku nad   
  gostilno Brin v Knezdolu.

NOVEMBER 2015
– ustvarjalne delavnice ob Miklavžu in božiču, 
– martinovanje.
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KOLOFON
Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja štirikrat letno.
Številka 14, 1. oktober 2015

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

Redakcija se je končala 14. septembra 2015. 

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

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

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

Srečno!
  V januarski številki časopisa smo objavili prvi del 
prispevka »Srečno!«, tokrat objavljamo nadaljevanje in 
konec. 

  Dekle na ekranu fotoaparata preveri podobe, ki jih je ujelo – zadovoljna 
z njimi in s svojo odločitvijo, da se spet poda v rov, se odpravi na prosto, na 
sonce, k svetlobi, v nov jutri. Pospravlja svoje stvari, skozi misli ji tečejo 
podobe dedka, ki prihaja z nočne izmene v jami, njegove temne kože, prašnih 
oblačil, raskavih dlani, ki so jo dvignile visoko pod strop. Prebliski še vedno 
prisotnega veselja, da ji je babica dovolila ostati budni in pričakati prihod 
moža, ki je bil njen svet. Zgodbe, ki jih je pravil, se v njenih spominih 
prepletajo s podobami knapovskega okolja, v katerem je odraščala in ga 
srkala z vsemi čuti: sirena, ki je naznanjala začetek dela in izmeno v jami, 
vozički, polni premoga, delavske kolonije (polne bolj kot ne nenehno lačnih, a 
igre vedno željnih otrok), večeri ob petju in harmoniki, iskreče oči ob prvih 
pomarančah in še bolj ob prvih narabutanih jabolkih. Tudi trpke podobe so 
vmes: razjarjeni obrazi med štrajki, trudna telesa ob koncu šihta in 
prestrašene oči ob vedno prepraznih shrambah. Podobe izrine iz misli in se 
začne počasi spuščati v dolino. Pogled ji zaobjame zelena pobočja, tu in tam 
presekana z rjavkasto obarvanimi izkopi ter visoko v zrak štrlečimi 
industrijskimi ostalinami nekdanjega rudarskega vsakdana. Kruto je vanje 
posegel človek s svojo željo po kopičenju bogastva. Klance so sicer pogozdovali, 
a sadje njenega otroštva bo vedno bolj sladko kot plodovi materi Zemlji 
umetno vsiljenih dreves. Rada ima ta pobočja, ta kraj, to mesto. Iz nje je 
izvabilo najboljše – strast do nizanja besed, ohranjanja in podajanja zgodb 
tega davno zamrlega industrijskega okolja, lovljenje teh ostalin človeških 
usod: volje, moči in poguma. 

  Prve hiše jo sprejmejo v svoje domačno zavetje in jo sunkoma potegnejo v 
sedanjost. Modrina neba se skriva za opečnatimi strehami nekdanje 
rudarske kolonije. Potepuški muc se umiva na soncu in kradoma spremlja 
njene korake. Z rutami pokrite glave starih ženic kimajo v pozdrav dekletu, 
ki je to področje neštetokrat prehodilo z dedkom in babico, kimajo 
nekdanjemu brezskrbnemu otroku, sramežljivemu dekletcu, podivjani 
najstnici v njej, kimajo mladi ženski, ki je iz vseh teh bitij zrasla, 
prikimavajo tej odrasli osebi, ki jo poznajo, ženski, ki nosi s seboj preplet 
knapovske trdote in hkratne nežnosti. To pač je. Tako se dojema. Takšno se 
sprejema in se ima rada. Ženska, ki nosi spomine. Varuhinja preteklosti. 
Ona.

  Zvok zvonjenja mobilnega telefona ustavi njene korake. »We rise, we 
grow. We walk and we stand tall. We never fall. As big as the sky. As far as 
the dawn. We walk. And we do not fall,« bučijo Laibach in spet kličejo 
spomine. Mala Ona v njeni maternici se premakne v ritmu znane glasbe. 
Oživi. Zapleše v veselju do porajanja, življenja, hotenja, iskanja. Nenadni 
premik malega bitja v njej odpihne daljne trenutke proč. Seže v torbo in željno 
utiša nesojene trboveljske napovedovalce prihodnosti. Glas na drugi strani ji 
prikliče nasmeh in z nežnim »Prosim?« se na glavo požene v prihodnost v 
troje. 

Katra Hribar Frol

kuolmčki

foto: Matjaž Kirn


