
Trbovlje, četrtek, 30. 11. 2017
Občina Trbovlje
Časopis, 23. številka

www.srcnotrbovlje.si

V prenovo stavbe s 
subvencijo
stran 9

Dobre podjetniške 
zgodbe
stran 10

Intervju z mag. 
Zoranom Pozničem: 
»Naslednje leto 
bomo 4. dritl 
nadgradili in razširili 
še z novimi 
vsebinami.«
stran 18

Planinski dom na 
Kumu spet
med »naj« 
planinskimi kočami
stran 26

Koledar prireditev
stran 30

Božičn�-novoletn� zabav� 

Klub Mesečina

Sprevod Dedka Mraza

četrtek, 

28.12.

Sprevod Dedka Mraza

Božičn�-novoletn� zabav� 

sobota, 

23.12.,
od 22. ure 

od parka do trga pred Delavskim 
domom Trbovlje

animacija z Majo Kokol

17.00

18.00

ZA VSE GENERACIJE 

 
z DJ DADY-jem

(glasbeni urednik Radia Aktual)



občinske strani2

Odprtje energetsko sanirane 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
  V prejšnji številki časopisa smo v članku orisali, kako poteka 
prenova Osnovne šole Ivana Cankarja in kakšna dela se na šoli 
izvajajo. V tokratni številki pa lahko ponosno rečemo, da je šola 
energetsko sanirana, ima v celoti prenovljeno telovadnico in 
prenovljene štiri učilnice v pritličju šole, rolete, razvod ogrevanja, 
fasado. V ta namen bo v začetku decembra v telovadnici šole 
potekalo uradno odprtje, na katero ste vsi prijazno vabljeni.

Energetsko sanirana šola z novo podobo.

Odprtje cestnega odseka 
državne ceste 
Zagorje–Bevško pri Mesečini
  Asfaltiranje regionalne ceste, gradnja avtobusnih postajališč 
in površin za pešce ter prehod za pešce so bili nujno potrebni na 
cestnem odseku na nepregledni S-krivini ob Mesečini. Cesta je 
danes lepo prevozna, predvsem pa varnejša za šolarje in druge, ki 
na tem območju vsakodnevno koristijo javni prevoz. Uradno 
odprtje cestnega odseka bo potekalo v začetku decembra, in sicer 
ob cestnem odseku pri Mesečini. Datum odprtja bomo objavili na 
spletni strani občine in v medijih. Vljudno vabljeni. 

Dan brez avtomobila tudi v 
naši občini
  V okviru evropskega tedna mobilnosti je konec septembra 
potekal dan brez avtomobila, v katerem je aktivno sodelovala tudi 
Občina Trbovlje. V ta namen je občina organizirala aktivnosti, ki 
so v dopoldanskih urah potekale na Ulici 1. junija. Na stojnicah so 
se z animacijskim in družabnim programom predstavili Društvo 
prijateljev mladine Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, 4. dritl, 
virtualni muzej rudarstva, in Občina Trbovlje. Otroci so se 
zabavali in ustvarjali ter se veliko novega naučili ob predstavi 
Miškinega gledališča Tri kepice prometa. 

Na dogodku so nas obiskali osnovnošolci vseh 
trboveljskih osnovnih šol, pridružili pa so se jim tudi 
otroci iz vrtca.

Sanacija Bevščice
  Konec oktobra so se začela sanacijska dela poškodovanih zidov 
Bevščice, in sicer na območju objektov Bevško 6, 36 in 38. Dela so 
potekala v sklopu sanacijskega programa, ki ga je lansko leto 
povzročilo neurje. Iz podjetja Hidrotehnik Vodnogospodarsko 
podjetje, d. d., ki dela izvaja kot koncesionar na podlagi koncesijske 
pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor, so sporočili, da bodo 
dela končana predvidoma v enem mesecu. 
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Mestna vpadnica že dobiva 
svojo novo podobo
  V začetku novembra smo začeli sanacijo zadnje tretjine 
vpadnice, tj. na odseku Stik–Lidl. Tako kot na prejšnjih odsekih 
bomo tudi na tem delu obnovili cesto, pločnike, odvodnjavanje, 
javno razsvetljavo, zamenjali ograje, na tem delu pa se bo 
rekonstruiral tudi vodovod. 
  Avtobusno postajališče na Vodenski cesti pred strojno 
tovarno med popolno zaporo ne bo obratovalo. Vse uporabnike 
javnega potniškega prometa prosimo, da uporabljajo avtobusno 
postajališče Trg revolucije. Okoliškim stanovalcem bo dostop do 
objektov zagotovljen v največji mogoči meri. Zapora bo trajala 
do 23. 12. 2017. Vse informacije o zaporah so vam na voljo na 
spletni strani občine.
  Skladno s pobudami smo se povezali s predstavnikom 
podjetja Lidl in prosili za dovoljenje, da bi okoliški prebivalci 
svoje avtomobile čez noči lahko parkirali pred prodajalno. 
Trgovec je naši prošnji velikodušno ugodil, zato sporočamo, da 
lahko prebivalci svoje avtomobile čez noč pustite na parkirišču 

Med obnovo mestne vpadnice je kljub zapori 
Vodenske ceste dostop do prodajalne Stik, 
Perutnine Ptuj Bencinskega servisa Mol in do 
prodajalne Avtodeli neoviran. Do omenjenih 
prodajaln lahko dostopate peš ali z avtomobili. Pri 
tem je treba upoštevati prometno signalizacijo in 
paziti, da ne ovirate gradbenih del, ki se izvajajo v 
bližini. Zahvaljujemo se za strpnost in razumevanje 
med izvajanjem investicije.

pred prodajalno Lidl v Trbovljah. Ob tem vas naprošamo, da 
svoje avtomobile parkirate na stranska parkirišča in ne parkirišča, 
ki so blizu vhodu v trgovino. 
  V povezavi z začasno spremembo poteka glavne ceste pri 
mostu Sušnik moramo po navodilih pristojnih z Direkcije za 
infrastrukturo pripraviti nov elaborat. Na podlagi novega elaborata 
lahko izdajo novo odločbo, na podlagi katere bo izvajalec korigiral 
postavitev trenutne prometne signalizacije. K izdelavi elaborata 
smo že pristopili. Zaradi zahtevnosti procedure nov prometni 
režim ne bo vzpostavljen čez noč, vendar se bomo potrudili, da bo 
promet preko mostu Sušnik čim prej stekel bolj optimalno.

Občina bo letos sanirala kar 
štiri plazove
  Poleg obnove mestne vpadnice in vseh drugih projektov, pri 
katerih trenutno sodelujemo, smo konec septembra začeli 
sanacijo dveh plazov na lokalni cesti Peklar–Abdič, pri hiši 
Mudrinič, in kmalu za tem še sanacijo plazu Valentinčič. Za 
sanacijo plazov smo s pristojnega ministrstva pridobili sredstva v 
skupni vrednosti 430.000 evrov; plazovi so še v procesu sanacij, v 
okviru katerih bomo izvedli podporno konstrukcijo, uredili 
odvodnjavanje in na novo asfaltirali poškodovani odsek ceste. 

Sanacija plazu Žagar.

  Prav tako smo se lotili sanacije plazovitega pobočja pri 
podjetju Dewesoft. Ta se je začela 10. oktobra; izvedena je bila 
globoka drenaža pobočja v dolžini 67 m. Dela so trajala približno 
tri tedne. 
  Na lokalni cesti Knezdol–Rovte, pod hišo Žagar, se je sprožil 
plaz na cesti. Za zagotovitev prevoznosti smo cesto začasno 
sanirali z odstranitvijo asfalta in dosipanjem. V začetku oktobra 
so se začela dela na omenjenem odseku, s katerimi bomo uredili 
odvodnjavanje, namestili novo oporno konstrukcijo, 
rekonstruirali cesto in uredili površino ter v okviru obnove skoraj 
200 metrov ceste. S kompletno površinsko in globinsko izvedbo 
odvodnjavanja na območju plazu želimo doseči, da se v 
prihodnosti plaz ne bi več ponovil. Nameščenih bo 96 pilotov.

Sanacijska dela pri hiši Mudrinič.
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Zaznamovali smo častitljiva leta 
obstoja trboveljskih društev

70-letnica Društva 
upokojencev Trbovlje
  V Delavskem domu Trbovlje smo v začetku meseca oktobra 
zaznamovali 70 let obstoja Društva upokojencev Trbovlje. 
Zbrane v dvorani so nagovorili podpredsednica ZDUS Vera 
Pečnik, županja občine Trbovlje Jasna Gabrič in predsednik 
Društva upokojencev Trbovlje Janez Malovrh. Ob častitljivi 
obletnici društvu izrekamo iskrene čestitke in želimo uspešno 
delovanje tudi v prihodnosti.

Društvo upokojencev Trbovlje je bilo ustanovljeno 
17. aprila 1947. Danes je to največje društvo 
upokojencev v okviru Zveze društev upokojencev 
Slovenije.

130. obletnica Prostovoljnega 
gasilskega društva Trbovlje 
mesto
  Začetki društva segajo v daljno leto 1887; takrat se je 
imenovalo Trbovlje trg. Jubilej Prostovoljnega gasilskega društva 
Trbovlje mesto smo zaznamovali v Delavskem domu Trbovlje. 
Poleg glasbenega programa in krajše igre mladih gasilcev so bile 
podeljene tudi nagrade. Želimo še naprej veliko uspeha, za konec 
pa le še gasilski pozdrav »na pomoč«. 

Ob zavidljivi obletnici je Občina Trbovlje posebej za 
to priložnost izdelala spominski kolaž slik, ki 
zaznamujejo vseh 130 let delovanja društva. 

Podeljene nagrade za 
zaključna dela
  Občina Trbovlje je že drugo leto zapored objavila javni razpis 
za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela, 
tokrat v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Podeljene so bile 
štiri nagrade za zaključna dela, tri na 1. stopnji (bruto znesek 400 
evrov) in ena na 2. stopnji (bruto znesek 500 evrov).
  Žiga Blaj je v diplomskem delu, ki se navezuje na področje 
nogometa, predstavil nogomet na slovenskih tleh v obdobju med 
obema vojnama, s poudarkom na domačem kraju Trbovlje. 
Diplomsko delo Katje Podbregar opisuje skupino Orlek in 
glasovne značilnosti trboveljsko-zagorskega narečja. Janez 
Bartolj je v diplomskem delu zajel problematiko na področju 
varnosti in zdravja pri delu v Gasilskem zavodu Trbovlje. Laura 
Mercina Majcen je v magistrski nalogi iskala povezavo ostankov 
nekdanje industrije in njene navezave na strategijo razvoja 
prihodnosti Trbovelj na arhitekturnem področju.
  Povzetke zaključnih nalog si lahko ogledate na spletni strani 
Občine Trbovlje, v fizični obliki pa so dostopne v Knjižnici 
Toneta Seliškarja Trbovlje.

Nagrada najboljšemu muzeju
  Zadnjo septembrsko soboto smo se predstavniki Občine 
Trbovlje in 4. dritla, virtualnega muzeja rudarstva, mudili na 
Bledu, kjer smo na glavni promenadi prevzeli nagrado Turistične 
patrulje za najboljši muzej. Naziv »najboljši muzej« si je zasluženo 
priboril 4. dritl, virtualni muzej rudarstva, nagrado pa je podelil 
župan Občine Bled Janez Fajfar. Veseli smo, da so v edinstvenem 
projektu, kot je 4. dritl, prepoznali potencial in drugačnost tudi 
ljudje, ki ne prihajajo iz rudarskih krajev. V tokratni številki 
časopisa pa vas na straneh, ki sledijo, čaka intervju z direktorjem 
Delavskega doma Trbovlje mag. Zoranom Pozničem, v katerem 
si lahko preberete ozadje ustvarjanja in nastajanja projekta 
virtualnega muzeja rudarstva. 

4. dritl je svoja vrata odprl junija letos, od takrat pa ga 
je obiskalo že več kot 3.000 ljudi.
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Nepovratne finančne 
spodbude za zamenjavo 
starih kurilnih naprav 
  Ekosklad je v letu 2015 objavil javni poziv 36SUB-SOCOB15 
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za 
zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi 
kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na 
območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. 
Ta javni poziv se še izvaja. 
  Nepovratne, in sicer do 100-odstotne finančne spodbude so 
na voljo socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih 
naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno 
biomaso na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za 
kakovost zraka in tam, kjer skladno z občinskim aktom ali 
lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni 
način ogrevanja. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali 
etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- 
ali večstanovanjski stavbi, ki je med oddajo vloge na javni poziv 
upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna 
socialna pomoč. 
  Glede na to, da je bilo od objave javnega poziva (31. december 
2015) do zdaj na tem pozivu dodeljenih le 16 nepovratnih 
finančnih spodbud v skupnem znesku 96.879 EUR, in ker se je 
izkazalo, da prejemniki denarne socialne pomoči večinoma niso 
lastniki nepremičnin, so se na Ministrstvu za okolje in prostor 
odločili za razširjen nabor upravičencev: najemniki eno- ali 
dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski 
stavbi, ki so med oddajo vloge na ta javni poziv upravičeni do 
denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, 
pri čemer je lastnik navedene stanovanjske enote občina, v kateri 
je stanovanjska enota in v kateri ima najemnik stalno prebivališče 
ali dovoljenje za stalno prebivanje; v primerih teh najemnikov se 
mora občina zavezati, da v treh (3) letih od datuma izplačila 
nepovratne finančne spodbude ne bo prodala stanovanjske 
enote, za katero je bila ta izplačana; občani, ki imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, ali tujec/-ka, ki ima dovoljenje 
za stalno prebivanje v stanovanjski enoti in ima pravico do 
varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo 
socialne transfere. 

Za srečanje s svetovalcem se je treba predhodno 
naročiti na številki 040 868 211 (Carmen Hladnik 
Prosenc).

Monografija o pobratenjih 
Občine Trbovlje
  V prihajajočem letu muzejska svetnica Zasavskega muzeja 
Trbovlje Jana Mlakar Adamič pripravlja monografijo in razstavo na 
temo pobratenih mest Občine Trbovlje. Bralce prijazno pozivamo 
k sodelovanju. Prosimo vse, ki še hranijo fotografije, pisma, darila 
in druge ostaline v povezavi s pobratenimi mesti Lazarevac, 
Valandovo in Sallaumines, da se obrnejo na muzej (Jana Mlakar 
Adamič, tel. št. 040 665 960 ali e-naslov jana.ZMT@siol.net). 
Veseli bomo tudi vaših spominov.

Nove lokacije meritev 
onesnaženosti zraka
  Občina Trbovlje si prizadeva tudi na področju trajnostnega 
razvoja, ekologije in čistega okolja narediti korake v pravo smer, 
da bodo Trbovlje vse lepše in kakovostnejše okolje za življenje. 
Tako smo aktivni na področju dogovorov z Ministrstvom za 
okolje in prostor glede prašnih delcev PM10 pa tudi pri 
sodelovanju z drugimi državnimi ustanovami. Veseli nas, da 
Agencija Republike Slovenije za okolje nadgrajuje sistem za 
spremljanje onesnaženosti zraka. Zaradi hitrih sprememb okolja 
je potrebna pogosta presoja reprezentativnosti, posledično pa 
sprememba mikrolokacije nekaterih merilnih mest kakovosti 
zraka. Zaradi spremenjenih okoliščin na južnem delu mesta 
obstoječe merilno mesto ni več primerno za merjenje. S tem 
namenom so zasnovali krajšo dvomesečno kampanjo; v 
sodelovanju z Občino Trbovlje so izbrali pet lokacij za vzorčenje 
in lokacijo za mobilno meteorološko postajo. Merilniki so 
postavljeni ob stavbi Občine Trbovlje, pri Gasilskem zavodu 
Trbovlje, Zdravstvenem domu Trbovlje in pri OŠ Tončke Čeč. 
Vzorčevalnik je postavljen tudi na strehi Delavskega doma 
Trbovlje, na parkirišču pred domom pa stoji mobilna 
meteorološka postaja. Meritve bodo javno predstavljene 
spomladi prihodnje leto.

Vzorčevalnik na strehi Delavskega doma Trbovlje.

Svetovalna pisarna Ensvet se v Trbovljah nahaja na 
Gimnazijski cesti 22 a, kamor se lahko obrnete, če 
potrebujete dodatne informacije in nasvete v 
povezavi z javnim pozivom. 



občinske strani6

Spletali smo rožnate niti
  Oktober je mesec ozaveščanja o raku dojk, ena izmed veliko 
aktivnosti Združenja Europa Donna Slovenija pa so rožnate 
pletenine, s katerimi ovijajo drevesa v parkih in s tem mimoidoče 
opozarjajo na zdrav način življenja ter pomembnost zgodnjega 
odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Skupaj z njimi 
smo povezovali »ROŽNATE NITI ZA ZDRAVJE«, in sicer 
pred trboveljskim zdravstvenim domom.

Rožnati oktober smo zaznamovali tudi mi.

Trboveljščica očiščena
  Zaradi povečanja pretočnosti se je v oktobru začelo 
odstranjevati rastje v strugi Trboveljščice. Ta sicer ni bila očiščena 
že nekaj let, z izjemo območja od Zavarovalnice Triglav do JP 
Komunale, ki je bilo očiščeno lani. Letos naj bi Direkcija RS za 
vode, ki je sicer pristojna za vse vodotoke v RS, uredila celotno 
strugo in sanirala dotrajane zidove. 

Občina želi sofinancirati 
obnove v zaščitenih kolonijah
  Zavedamo se, da ne moremo od lastnikov objektov v 
kolonijah (sploh od tistih, ki so v kratkem obnavljali fasado, 
menjali streho ali stavbno pohištvo) zahtevati, da bi se takoj lotili 
obnove hiš po novih smernicah iz elaborata. Obnova bi zato 
potekala postopoma – ko se bo lastnik odločil za obnovo (lahko 
tudi čez deset let), pa bo moral upoštevati pravila in smernice, ki 
veljajo za zaščitene objekte. 
  Po zgledu številnih slovenskih občin želi Občina Trbovlje 
zagotoviti vsaj nekaj dodatnih sredstev lastnikom stanovanj v 
zaščitenih kolonijah kot pomoč pri obnovi stanovanj oziroma 
zgradb, ki so z vidika kulturne dediščine in etnologije velikega 
pomena za Trbovlje. Kot smo tudi že omenjali, smo pripravili 
Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad, streh, zunanjih vrat in 
oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina. 
Tako želimo tudi vplivati na samo adaptacijo in jo nadzorovati; ta 
mora biti skladna s prvotno zasnovo teh objektov. 
  Z dobrim vzdrževanjem podaljšujemo življenjsko dobo 
posameznih elementov oziroma celotnega objekta ter hkrati 
ustvarjamo odlično okolje za prebivanje.
  Sredstva za obnovo bodo na voljo v letu 2018, če jih bo na seji 
odobril občinski svet, za njihovo črpanje pa bo objavljen javni 
razpis. Na njem bodo lahko sodelovali občani, ki so lastniki stavb, 
razglašenih za kulturno dediščino. Za uspešno kandidiranje na 
razpisu pa bo seveda treba izpolnjevati določene pogoje. Ko 
bodo sredstva počrpana, do njih ne bo več mogoče dostopati, 
zato bo veljalo pravilo »kdor prej pride, prej dobi« – do porabe 
sredstev. Več podrobnosti bomo sporočili po sprejetju pravilnika, 
ki bo dan v obravnavo na novembrsko sejo občinskega sveta, in 
njegovi objavi.

Dragi otroci!

Letos se je na nas obrnil čisto pravi Dedek Mraz, ki ima 
veliiiiiiko težavo.

Pravi, da ste bili letos zelo pridni in da pričakuje veliko pisem z 
željami, zato prosi, da združimo moči in mu prav vsi 

priskočimo na pomoč.

Namesto da bomo pisma Dedku Mrazu puščali doma na mizi, 
ob kozarcu mleka, jih bomo nesli v mestni park in oddali v 

nabiralnik Dedka Mraza, on pa bo vsa pisma pobral iz 
nabiralnika, jih skrbno prebral in nato vsakemu izmed vas 

odgovoril.

Dedku Mrazu bodo letos na pomoč priskočili njegovi palčki, ki 
bodo njegovo pismo, namenjeno vam, dragi otroci, tudi 

odposlali, zato ne pozabite zraven pripisati svojega naslova. 
Saj veste, Dedek Mraz ve in vidi vse, palčki pa so le njegovi 

pomočniki in ne vedo, kje stanujete.

Skrivnostni Dedek Mraz bo s svojimi sanmi prišel po pisma, 
zato vam predlagamo, da jih oddate do 20. decembra. Takrat 
bo v nabiralniku gotovo še dovolj prostora za tvojega. Potem 

pa pridno počakaj in ne pozabi vsak dan pogledati v 
nabiralnik.

»Trdno se drži svojih sanj! V srcu ohrani tih, skriven kotiček, v 
katerega se lahko zatečejo sanje ter tam v zavetju rastejo in 

zacvetijo.« L. D.

Otroci, 

oddajte pismo 

Dedku Mrazu
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Tudi kolonija na Vodenski cesti 
je potrebna obnove
  V prejšnji številki časopisa smo vas že seznanili s podrobnimi 
pogoji glede obnove zaščitene kolonije Kurje vasi. Že takrat smo 
omenili, da z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Območno 
enoto Celje, sodelujemo pri izdelavi smernic glede barve fasad in 
stavbnega pohištva na stavbah v zaščitenih kolonijah. Poleg 
Kurje vasi smo tokrat večjo pozornost posvetili še koloniji na 
Vodenski cesti.
  Kot vsakič poudarjamo, mora biti barva fasade vseh stavb ene 
kolonije poenotena. Podobno je pri zamenjavi oken ali vrat 
oziroma drugega stavbnega pohištva treba upoštevati prvotno 
zunanjost stavb, materiala in barv. Zato je občina pridobila 
informacije tudi za stavbe kolonije na Vodenski cesti, in sicer z 
namenom, da bodo občani pri prenovah, ki se jih bodo lotevali v 
svojih stanovanjih pri menjavi oken, vrat, fasade, upoštevali 
predpisane barve, materiale.

Sondažo smo naredili tudi na Vodenski cesti
  S sondiranjem (preiskavo na stavbi, v okviru katere se poišče 
prvotni sloj in barvo fasade) fasad na Vodenski cesti smo 
pridobili podatke o originalni barvi iz časov, ko je bila kolonija 
zgrajena. Pomembno je omeniti, da se takšno sondiranje izvede 
tik pod zaključkom fasade (pod strešino), saj so tam barve najbolj 

Barva fasade rdečkasta 

Barva in material 
stavbnega pohištva 
(oken, vrat)

les, odtenek barve bo določil ZVKD 
ob menjavi stavbnega pohištva

Velikost, oblika oken enojna, členjena, toplotno izolativna 
okna, velikost 96/116 cm 

Senčila notranja senčila

Material in barva 
strešne kritine

opečna kritina v opečni barvi

Material žlebov cinkotit (ne baker)

Snegobrani dovoljeni

Ponovno želimo poudariti, da je za vse posege na 
objektih, ki so varovani kot kulturna dediščina, treba 
p r i d o b i t i  k u l t u r n o v a r s t v e n e  p o g o j e  i n 
kulturnovarstveno soglasje pristojnega organa za 
varovanje kulturne dediščine. To je Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje. Vlogo za pridobitev 
kulturnovarstvenih pogojev lahko dobite na spletni 
strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine – 
www.zvkds.si. Vlogo izpolnite, pošljite na njihov 
naslov, oni pa vam bodo posredovali informacije o 
tem, kakšna je predpisana barva fasade, oken in 
podobno za vašo hišo. Če živite v večstanovanjski 
zgradbi, to v vašem imenu stori upravnik stavbe. Če 
vam izpolnjevanje obrazca predstavlja težavo, smo 
vam v pomoč tudi na Občini Trbovlje med uradnimi 
urami (sodelavka Polona Schmit).

ohranjene. Barva, ki je nam, opazovalcem, najvidnejša, je namreč 
zaradi vplivov vremena in onesnaževanja precej spremenjena.
  Na podlagi tega smo za lažjo predstavo pripravili vizualizacijo 
– videz ureditve posameznih hiš oziroma celotne kolonije.

Vizualizacija pogleda po Vodenski cesti.

Vizualizacija zahodne fasade stavbe številka 48.

Vizualizacija vzhodne fasade stavbe številka 43.
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Kaj vse se je še dogajalo 

Obiskale so nas županje preostalih slovenskih mest. 
Med drugim smo jih peljali na ogled v virtualni muzej 
rudarstva, 4. dritl, ogledali pa smo si tudi Dewesoft in 
Katapult. 

Pred dnevi se je v Trbovljah mudil venezuelski 
veleposlanik Wilmer Armando Depablos in nas 
obiskal tudi na občini. 

Žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve je 
potekala 30. oktobra 2017 na trboveljskem 
pokopališču.

Z veseljem smo se odzvali povabilu in obiskali dijake 
Srednje šole Zagorje pri uri domovinske vzgoje. 
Pogovarjali smo se o delovanju občine in aktualnih 
projektih ter odgovorili na vsa vprašanja, ki so nam jih 
zastavili.

Spoštovani!

Letošnje leto se počasi izteka, na vrata pa že 
trka novo, presenečenj in izzivov polno leto. 
Naj bo leto 2018 veselo, sanjavo ter 
zadovoljstva in uspehov polno leto. 
Prihajajoče praznike preživite v krogu svoje 
družine, obdani s toplino in z ljubeznijo. 

Županja Občine Trbovlje 
Jasna Gabrič 
s sodelavci
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V prenovo stanovanjske 
stavbe s subvencijo 
Ekosklada

  Ekosklad je v oktobru objavil javni poziv, katerega predmet 
so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe 
rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb v točno določenih občinah oziroma 
območjih; eno izmed njih je tudi občina Trbovlje.
Spodbude so namenjene le stanovanjskim stavbam na območju 
Republike Slovenije, kandidirajo pa lahko le fizične osebe. Vloga 
na javni poziv mora biti oddana pred začetkom del za izvedbo 
naložbe, ta pa mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi 
predpisi. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % 
priznanih stroškov naložbe. Ob izvedbi treh ali več zgoraj 
naštetih ukrepov na starejši stanovanjski stavbi je višina 
nepovratne spodbude višja. Več informacij je na voljo na spletni 
strani Ekosklada (www.ekosklad.si).

Skupna višina sredstev, namenjenih za ta javni poziv, 
je 16,000.000 evrov, subvencijo pa lahko pridobite 
za:
– vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v 

stanovanjski stavbi;
– vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za 

centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
– vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje 

stanovanjske stavbe;
– priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske 

stavbe na sistem daljinskega ogrevanja;
– vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken;
– toplotno izolacijo fasade; 
– toplotno izolaci jo strehe al i  st ropa proti 

neogrevanemu prostoru;
– vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote 

odpadnega zraka;
– vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla za 

centralno ogrevanje;
– gradnjo ali nakup skoraj ničenergijske nove eno- 

ali dvostanovanjske stavbe; 
– celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske 

stavbe;
– nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj 

ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi.

Subvencija za sistem 
daljinskega ogrevanja
  Ekosklad je objavil javni poziv 54SUB-OB17, s katerim lahko 
občani občine Trbovlje pridobite nepovratne finančne spodbude 
za priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem 
daljinskega ogrevanja.
  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup 
in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena na sistem 
daljinskega ogrevanja. Priznani stroški vključujejo nakup in 
vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi napeljavami ter z 

Do subvencije za nakup in vgradnjo toplotne 
postaje so upravičeni občani, ki se želijo priklopiti na 
daljinsko ogrevanje. Višina nepovratne finančne 
spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov 
naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR na 
posamezno stanovanje.

ustrezno krmilno in varovalno opremo. Dodatne informacije in 
vlogo za prijavo na javni poziv 54SUB-OB17 lahko občani 
pridobite na spletni strani Ekosklada.

Za varen prehod v novo leto brezplačen prevoz 
na silvestrovanje

silvestrovo, 31. 12. 2017

Organiziramo brezplačen prevoz v sosednjo 
občino na silvestrski večer. Odhodi avtobusov 
iz Trbovelj ob 21. in 23. uri, vračanje iz Zagorja 
ob 1.00 in 3.00 zjutraj.

Brezplačne vozovnice za avtobusni 
prevoz lahko prevzamete v Knjižnici 
Toneta Seliškarja Trbovlje in 
Mladinskem centru Trbovlje.

Srečno 2018!
Občina Trbovlje
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Dobre podjetniške 
zgodbe/Formula za uspeh
  Biti podjetnik je način življenja, pravijo uspešni posamezniki. 
Tudi v Trbovljah zaznavamo čedalje več uspešnih podjetniških 
zgodb; njihov dober glas se širi in daje pogum mnogim, ki na to pot 
šele vstopajo. Slovenija je dežela inovatorjev; po indeksu svetovane 
kreativnosti smo osmi najbolj talentiran narod na svetu, tako kažejo 
podatki. Trboveljsko podjetje Aereform, d. o. o., je na Dnevu 
inovativnosti Gospodarske zbornice Slovenije prejelo zlato 
priznanje za inovacijo za simulator za osnovno šolanje pilotov z 
VR-očali. Najvišje nacionalno priznanje so prejeli na osnovi finala, 
v katerem se je za laskavi naslov potegovalo 182 inovacij in 744 
inovatorjev iz vse Slovenije. Formula za uspeh mlade ekipe (Sašo 
Knez, Nika Mlinarič, Aljoša Skočir, Ines Repnik, Aljaž Trebušak, 
Nino Razpornik, David Hanč) so znanje za sanje, pogum, trdo 
delo, sodelovanje in malo norosti, smo slišali na svečani podelitvi, 
ki je bila 27. septembra na Brdu pri Kranju.
  Podjetje Dewesoft pa je v oktobru postalo Delova podjetniška 
zvezda leta 2017. Strokovna komisija je trboveljsko podjetje izbrala 
med 20 nominiranimi majhnimi in srednje velikimi podjetji. 
Prepričali so jih s hitro rastjo in z odličnim finančnim poslovanjem, 
usmerjenostjo v raziskave in razvoj, osvajanjem svetovnih trgov, s 
potencialom uspešnega nadaljnjega poslovanja, z ambiciozno 
vizijo in družbeno odgovornostjo. Pri vsem tem pa ne gledajo le na 
lasten uspeh, ampak pomagajo pisati nove uspešne podjetniške 
zgodbe iz Zasavja. Zagnali so pospeševalnik Katapult, v katerem 
zagonskim podjetjem pomagajo pri razvoju prototipa in njegovi 
izdelavi ter nabavi, mlada podjetja pa lahko pri prodaji uporabljajo 
njihovo prodajno mrežo po svetu. Katapult je doživel velik uspeh 
in je zaseden z inovativnimi podjetniki (vir: Delo.si).

Polona Trebušak

Podjetno v svet podjetništva
  V oktobru se je končal program Podjetno v svet podjetništva za 
občini Trbovlje in Hrastnik za leto 2017. Program poteka v okviru 
Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne 
podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 
od leta 2013 do leta 2020, sofinancira pa ga Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo RS. V programu je tokrat 
sodelovalo 20 brezposelnih posameznikov, ki so se za obdobje 
štirih mesecev zaposlili na Regionalni razvojni agenciji Zasavje 
(RRA Zasavje) in v tem času prejeli podjetniška znanja ter se učili 
od že uveljavljenih podjetnikov. Tudi predstavniki Občine Trbovlje 
so se udeležili predstavitve njihovih podjetniških idej. Zbrane so 
nagovorili županja Trbovelj, župan Hrastnika in direktor RRA 
Zasavje. Vsem posameznikom, ki se podajajo na podjetniško pot, 
želimo veliko uspeha in vztrajnosti. 

Tudi na Občini Trbovlje smo prisluhnili perspektivnim 
podjetniškim idejam prihodnjih podjetnikov.
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Lepi spomini na pokojnika so 
vredni več od prižganih sveč 
na grobu
  Vsak Slovenec povprečno prižge osem nagrobnih sveč letno 
v spomin na pokojne, ob tem pa navadno ne pomisli, da bodo te 
sveče iz PVC, njihovi kovinski pokrovčki in ostanki parafina 
kmalu postali odpadki. Teh pa si ne želimo, še toliko manj takšnih, 
ki jih je težko reciklirati, in nagrobne sveče sodijo prav med 
odpadke, ki jih je težje reciklirati.
  Slovenci prednjačimo v prižiganju sveč. Letno jih prižgemo 
okoli 23 milijonov, polovico od tega prav ob 1. novembru. Ker jih 
prižgemo veliko, imamo tudi veliko odpadkov in zato je nujno, da 
imamo t. i. shemo za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. 
Zagotovljeno je torej, da se odpadne sveče prevzamejo s 
pokopališč in odpeljejo na sortiranje, kjer se pridobijo surovine za 
nove sveče. Celoten postopek ni dovolj učinkovit, saj okoljsko 
ministrstvo nima ciljev, kako zmanjšati porabo sveč.
  Zato so še posebej dobrodošle akcije, kakršna je Manj svečk 
za manj grobov, ki poteka v dnevih ob dnevu spomina na mrtve. 
Namesto sveče na grob se finančna sredstva namenijo za 
dobrodelne akcije, simbolno pa se prejme zastavica, ki nadomesti 
svečo na grobu.
  In koliko sveč prižgemo letno na trboveljskih pokopališčih, tj. 
v Gabrskem, na Dobovcu in Sveti Planini? Velika večina se jih 
seveda prižge na največjem pokopališču v Gabrskem. Vse te 
sveče naše podjetje odpelje v zbirni center Neža, od koder jih 
prevzamejo pooblaščeni prevzemniki omenjene sheme. V 
zadnjih sedmih letih smo jih oddali povprečno 29 ton letno. 
Spodbuden je podatek, da smo v letu 2016 zbrali in oddali 34 ton 
odpadnih sveč, v letošnjem letu pa do zdaj 18 ton. Do konca leta 
bomo predvidoma zbrali okvirno skupaj 24 ton odpadnih sveč, 
kar bo kar za 10 ton manj kot lansko leto. Upajmo, da se bo tak 
trend nadaljeval tudi v prihodnje. 
Ne glede na vse akcije in ozaveščanje pa bo verjetno še kar nekaj 
časa na naših pokopališčih plamenelo preveč sveč. Predvidevamo 
pa, da bodo čez kakšnih 10 let ali več sveče na grobovih bolj 
izjema kot pravilo. Čez leta bomo mogoče vendarle razumeli, da 
so lepi spomini na pokojnika vredni veliko več od števila 
prižganih sveč na grobu. 

Komunala Trbovlje, d. o. o.

Ponovna uporaba je tema 
letošnjega evropskega tedna 
zmanjševanja odpadkov

  Preprečevanje nastajanja odpadkov je prednosti cilj 
strategije ravnanja z odpadki. V povprečju vsak Slovenec letno 
zavrže več kot 10 kg še uporabnih predmetov. Med zavrženimi 
predmeti se pogosto znajdejo še vedno popolnoma uporabna 
oblačila, modni dodatki, oprema za dom, pohištvo, posoda, 
igrače in gospodinjski aparati. Organizatorji evropskega tedna 
zmanjševanja odpadkov, ki je letos potekal od 18. do 26. 
novembra, so se zato odločili, da pozornost namenijo prav temi 
ponovne uporabe. V Sloveniji aktivnosti ob tednu zmanjševanja 
odpadkov vodi Zbornica komunalnega gospodarstva, ki prek 
komunalnih podjetij želi ozaveščati širšo javnost.
  Česar ne potrebujemo več, ni odpadek, ampak priložnost, 
da predmet v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa z manjšimi 
popravili in posegi dobi novo življenje. 
  Namen aktivnosti v tem tednu je bil spomniti ljudi, da 
poškodovane stvari niso nujno za odpad. Razparane hlače, malo 
raztrgano torbico in poškodovano omaro lahko popravimo – 
stara obleka je lahko spet modna, iz pozabljenih predmetov pa 
lahko nastane zanimiva umetniška instalacija s sporočilom.
  Od 20. novembra do 4. decembra 2017 vas na to opozarjata 
Komunalček in Perkmandeljc (izpod čopiča slikarja Jožeta 
Ovnika) v Tiny muzeju pred Delavskim domom Trbovlje, vse 
delovne dni pa tudi na vozilu za odvoz odpadkov.

Komunala Trbovlje, d. o. o.

Sprejemamo rezervacije za decembrska srečanja.
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Kaligrafija – pozabljena 
umetnost
  Kaligrafija ni le lepopisje, ampak umetniško ustvarjanje s 
črkami. Kaligrafija je meditacija. Če smo z mislimi drugje, se 
bomo gotovo zmotili, zato od nas zahteva 100-odstotno 
zbranost. Danes smo izpostavljeni nenehnemu hitenju, zato 
pisanje s peresi in tušem pomirjevalno vpliva na človeka. V 
čudoviti svet kaligrafije je udeleženke tečaja popeljala Natalija 
Resnik Gavez, ki se že več kot 15 let ukvarja s tovrstno 
umetnostjo. Natalija je vse udeleženke popolnoma navdušila in 
očarala, tako da komaj čakajo na naslednji tečaj. 

Tina Petek, Zasavska ljudska univerza 

V Trbovljah je v okviru Večgeneracijskega centra 
Zasavje potekal tečaj kaligrafije.

Podprite naša društva, ker vas 
nič ne stane
  Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši 
občini. Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki s 
ponosom in z vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši občini 
lepši, varnejši ali športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki 
plačuje dohodnino, lahko našim društvom še dodatno 
pomaga, tako da jim podari do 0,5 % svoje dohodnine ... to ga 
nič ne stane, pomeni pa veliko. 
  V naši občini je 42 društev, ki jim lahko podarite del svoj 
dohodnine in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za to 
ne odločite, gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. Tam vsako 
leto ostane več kot 4 milijone evrov neporabljenih, čeprav 
verjamemo, da bi jih ravno naša društva znala najbolje in 
najkoristneje porabiti.
  Vsakdo se verjetno najprej spomni naših prostovoljnih 
gasilcev, ti si vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo ob 
njih še kakšno svoje najljubše občinsko društvo; tudi njim lahko 
podarite svojih pol odstotka. Če bi radi pol odstotka razdelili med 
več društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do največ pet. 
  Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete prek sistema 
e-Davki ali se pozanimate pri društvih samih. Lahko pa obiščete 
spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz 
naše občine – poiščete jih po poštni številki, označite jih, vpišite 
svoje podatke, si natisnite obrazec in ga do konca leta odnesite ali 
pošljite na finančni urad. Vaša odločitev velja do preklica oziroma 
spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že 
naslednje leto tudi zaradi vas življenje v naši občini še lepše, boljše, 
varnejše. Hvala. 

Uredništvo 

Gospodinjska skupina Dušica 
– tako se spopadamo z 
demenco v Domu 
upokojencev Franca 
Salamona Trbovlje
  V našem domu imamo oddelek za osebe s težavo z demenco, 
ki se imenuje Dušica. Naj vas beseda oddelek nikar ne zavede. 
Dušica ni na noben način podobna stereotipnim zaprtim 
oddelkom psihiatričnih klinik kot v Keseyevi noveli Let nad 
kukavičjim gnezdom. Dušica je veliko bolj podobna domačemu 
okolju. Je je gospodinjska skupina, kar pomeni, da naši stanovalci, 
ki prebivajo tam, živijo normalno življenje in opravljajo 
vsakodnevna opravila – enako kot vsi mi, ki še živimo doma. 
Razlika oziroma prednost je v tem, da v Dušici sobivajo še 
strokovno usposobljeni sodelavci, ki skrbijo za varnost in 
prijetno vzdušje z vsem svojim bitom. Zaposleni v Dušici se 
nenehno ukvarjajo s stanovalci. Te se zjutraj spodbuja, da se sami 
oblečejo in umijejo, nudi se jim asistenca, če je potrebna. 
Sodelujejo pri pripravi zajtrka, kuhanju kave, peki peciva, 
pomivanju posode, pospravljanju prostorov, pranju perila in še bi 
lahko naštevali. Počno lahko vse, kar so prej počeli doma. Hkrati 
pa imajo možnost obiskovanja jutranje telovadbe, sodelovanja v 
skupinah za ohranjanje miselnih procesov, v likovnih in 
kreativnih delavnicah, možnost druženja z drugimi stanovalci, 
petja, plesa, branja, športnih iger in sprehajanja v okolico doma. 
Da ne boste mislili, da smo te stvari počeli enkrat in jih zdaj 
navedli – to se izvaja vsakodnevno. Stanovalci imajo prosto 
izbiro, kje bodo sodelovali in kje ne. Če želijo, lahko tudi počivajo 

pred televizijo in v miru pogledajo novice ali pa zadremajo na 
enem izmed kavčev.
  Osebe, ki stanujejo na Dušici, so tam doma. Dalajlama je 
rekel, da je dom tam, kjer se počutiš doma in si lepo sprejet. To je 
Dušica. V Dušici odmeva smeh. V Dušici diši po sveže pečenem 
pecivu. V Dušici se poje in pleše. V Dušici se sklepajo 
prijateljstva. 

Tibor Kafel, dipl. del. ter.
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Solidarnostna posmrtninska 
samopomoč pri Društvu 
upokojencev Trbovlje
  Na pobudo Društva upokojencev Trbovlje (DUT) je bil s 
sodelovanjem sindikata februarja 1975 ustanovljen Sklad 
solidarnostne posmrtninske samopomoči, ki zdaj deluje kot 
Solidarnostna posmrtninska samopomoč (SPS) v okviru DUT. 
Osnovi namen ustanovitve in delovanja SPS je, da se ob smrti 
člana sklada njegovim svojcem izplača finančna pomoč in se jim 
tako olajša plačilo oziroma organizacija pogreba. 
  Zadnjih 10 let je letna članarina 15 evrov na člana; posamezno 
izplačilo iz sklada znaša 600 evrov, kar pomeni pomemben 
prispevek oziroma pomoč pri pokrivanju stroškov svojcem ob 
smrti člana. 
  Upravni odbor SPS tekoče spremlja gibanje članstva in 
vplačila članarin v sklad ter prilagaja tudi pravila delovanja sklada 
razmeram primerno. Zaradi zmanjševanja članov sklada je 
prilagodil pravila delovanja sklada, tako da se omogoča 
včlanjevanje svojcev obstoječega člana, ne glede na stalno 
prebivališče ali sedež podjetja, v katerem so njegovi svojci 
zaposleni (gl. 4. člen Pravil na spletni strani www.dut.si). 
  Seveda si želimo vključitve novih članov, še posebej mladih, 
saj je slog njihovega življenja navadno nevaren, ker se pogosto 
ukvarjajo s številnimi »adrenalinskimi« športi ali konjički, še 
posebej veliko časa pa preživijo za volanom. Želimo si, da se 
vključijo v sklad posmrtninske samopomoči ali pa jih v sklad 
vključijo njihovi svojci ter tako poskrbijo za morebitno finančno 
stisko ob neljubih dogodkih. Tako bodo omogočili tudi 
dolgoročno stabilnost delovanja sklada, ki bo še naprej nemoteno 
v veliko pomoč svojim članom, zato velja sprejeti odločitev, da se 
vključijo v sklad naši sinovi, hčerke, vnuki ... 
  K včlanitvi v sklad še posebej vabimo tudi vse mlade podjetnike, 
ki so tudi zaradi službenih potreb nenehno na poti in še posebej živijo 
zelo »stresno« življenje, kar pomembno ogroža njihovo zdravje. 
  Vsem svojim članom in vsem potencialnim novim članom 
seveda želimo obilo zdravja in dolgo zdravo življenje, kar je 
najbolje za njih in tudi za naš sklad, saj ga ohranja tekoče 
vzdržnega in dolgoročno stabilnega, toda »previdnost je mati 
modrosti«, zato apeliramo na vse k razmisleku in modri odločitvi 
za vključitev v sklad, za kar so na zgoraj navedeni spletni strani 
podatki o postopku včlanitve v sklad – torej vljudno vabljeni.
  Naj na koncu dodamo samo še zelo pomembno dejstvo, da 
včlanitev v sklad pomeni tudi ohranjanje solidarnosti, ki je 
zgodovinsko tradicija delavskih revirjev, kar naj, tudi z ohranitvijo 
sklada, ostane naš ponos.

Tatjana Jevševar, Janez Malovrh

Starejši za starejše, za višjo 
kakovost življenja doma
  Vsi starejši v Trbovljah si želijo preživeti starost doma. 
Odhod v dom za starejše je izhod v sili, ko starejšemu doma ni več 
mogoče zagotavljati pomoči. Društvo upokojencev Trbovlje je 
na pobudo Slovenske filantropije in Zveze društev upokojencev 
Slovenije pristopilo k projektu leta 2006. Bistvo programa Starejši 
za starejše je, da prostovoljci obiščejo vse upokojence Trbovelj, 
stare 69 let in več, v svoji okolici. Povprašajo jih, kako živijo, in jim 
poskušajo priskrbeti pomoč, če jo potrebujejo in se s tem 
strinjajo. Nudijo jim sprehode, pomagajo priskrbeti pomoč pri 
hišnih opravilih, prevoz k zdravniku, dostavo hrane, urejanje vrta, 
se z njimi družijo itn.
  Pomoč poiščejo tudi v javnih ustanovah: na centru za 
socialno delo in v osnovnem zdravstvenem varstvu, pri 
patronažni službi, v domu starejših občanov in lokalni skupnosti. 
Humanitarno pomoč skušajo zagotoviti z vključevanjem 
Rdečega križa, Karitasa in Slovenske banke hrane »SIBAHE«. 
Podatki, ki jih zbiramo za upokojence v DU Trbovlje, 
koordinatorica prostovoljk vnaša v računalnik. Tako na podlagi 
spletne aplikacije lahko natančno spremljamo, kakšno pomoč 
potrebuje posameznik. V projektu dela 23 aktivnih prostovoljk in 
prostovoljcev. Prostovoljci DU Trbovlje obiščejo 400–500 
starejših in nudijo 300–350 pomoči letno.

Cilji našega dela na projektu so: 
– v lokalni skupnosti uveljaviti medsebojno 

pomoč starejših, da bodo lahko kakovostno 
čim dlje časa živeli v svojem domačem 
okolju;

– najti vse starejše, ki potrebujejo kakršno koli 
pomoč, in to poskušati organizirati;

– povezati vse, ki prostovoljno ali po službeni 
dolžnosti skrbijo za kakovost življenja starejših, 
večjo učinkovitost in za razpoznavnost tega 
dela;

– s prostovoljnim delom popestriti vsakdan 
prostovoljcem in obiskanim;

– vzpostaviti trajen stik z obstoječimi javnimi 
službami in nevladnimi organizacijami (RKS, 
Karitas) in jim, če se obiskani strinjajo, 
posredovati podatke o njihovih potrebah ter 
vplivati na izboljšanje storitev;

– seznanjati lokalno skupnost o kakovosti 
življenja in potrebah starejših, ki živijo doma;

– povečati vpliv civilne družbe na odločitve o 
starejših in njihovih potrebah.

  V Društvo upokojencev Trbovlje je vključenih 2.960 
posameznikov, starejših od 69 let.   Prostovoljno delo človeka 
bogati, mu daje občutek koristnosti, polepša ti dan, spet lahko 
porabiš koristna znanja in izkušnje, ki si jih pridobil v življenju. 
Zato se nam pridružite. Koordinatorka projekta Starejši za 
starejše za zasavsko regijo je Marjana Bajda. Koordinatorka 
Društva upokojencev Trbovlje pa je Anka Sotlar. V društvu smo 
ponosni, da je Evropski parlament podelil nagrado »državljan 
Evrope za leto 2017« programu Starejši za starejše, ki poteka v 
koordinaciji z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS).
  Ta projekt mora preživeti in doseči svoj glavni cilj, da noben 
starejši od 69 let v Trbovljah ne bo spregledan in pozabljen.

Anka Sotlar, Janez Malovrh

Poslovne površine v Občini 

Trbovlje – vse na enem mestu.
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Zlata sončnica 2017
  V Delavskem domu je v petek, 17. 11., potekala prireditev 
Hortikulturnega društva Trbovlje Podelitev priznanj in zlate 
sončnice. V kulturnem programu so se predstavili učenci 
Glasbene šole Trbovlje. Priznanja za hortikulturne ureditve so 
prejeli: 
– družina Blažič, Majcenova 21,
– družina Mihovec, Čeče 5 b,
– družina Šikovec, Novi dom 49,
– družina Renko, Župa 31,
– Gasilski dom Čeče.
  Najvišje priznanje, zlato sončnico 2017, je za večletno vzorno 
hortikulturno urejenost svojega doma prejela družina Dolanc z 
Dobovca 60. 
  Čestitke vsem nagrajencem. 

Maja Krajnik, Hortikulturno društvo Trbovlje

Prostovoljstvo v tretjem 
življenjskem obdobju
  Ali v drugem ali v prvem. Kdaj se odločimo za prostovoljstvo, 
niti ni pomembno, saj v vsakem življenjskem obdobju prinaša 
veliko dobrega in pozitivnega. Je pa prostovoljstvo fenomen, ki je 
kljub razširjenosti velikokrat napačno razumljen. Ko nekoga 
vprašam, kaj pomeni biti prostovoljec, je odgovor, da delaš nekaj 
zastonj. A vendar je prostovoljstvo veliko več. Biti prostovoljec 
ne pomeni le to, da »delaš nekaj zastonj«. Pomeni, da podariš svoj 
čas, svoje spretnosti in znanje za nekoga drugega, ki to potrebuje. 
Prejmeš pa veliko več. Na prvem mestu so vsekakor pozitivna 
energija, ki nas vse povezuje, in lepi trenutki s sočlovekom. Sledi 
pridobivanje novega znanja, izkušenj, poznanstev, prijateljstva in 
hvaležnosti. V Večgeneracijskem centru Zasavje, ki ga koordinira 
Zasavska ljudska univerza, smo ponosni na prostovoljce vseh 
generacij, ki pomagajo graditi učečo se skupnost. Tisti, ki so svojo 
profesionalno poklicno pot že končali, vedno znova popestrijo 
naš program z znanjem in izkušnjami, kar potem predajajo 
mlajšim ali starejšim generacijam. Kaj počnejo starejši 
prostovoljci v Večgeneracijskem centru Zasavje? Različne stvari. 
Vodijo medgeneracijske skupine, imajo zgodovinska predavanja, 

V Večgeneracijskem centru Zasavje, ki ga koordinira
Zasavska ljudska univerza, smo ponosni na 
prostovoljce vseh generacij, ki pomagajo graditi 
učečo se skupnost.

kuharske delavnice, ročna dela, delavnice o zeliščih in podobno. 
Če bi se tudi sami želeli priključiti naši ekipi in podariti del svojega 
znanja, časa in spretnosti ter postati prostovoljec, nas pa le 
pokličite po telefonu 068 613 954. Ne bo vam žal, pri nas je vedno 
lepo. 

Mateja Ocepek, Zasavska ljudska univerza
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10. oktober – svetovni dan 
duševnega zdravja
  10. oktobra zaznamujemo svetovni dan duševnega zdravja z 
namenom promocije duševnega zdravja in spodbujanja 
prizadevanj za boljše duševno zdravje. Vodilna tema letošnjega 
dneva je duševno zdravje na delovnem mestu. 
  Za zagotavljanje duševnega zdravja posameznika je plačano 
delo eno izmed pomembnih področij, saj mu pomeni 
eksistencialno varnost, daje mu občutek pripadnosti, zagotavlja 
socialno mrežo in prinaša samospoštovanje. Po drugi strani pa 
lahko različni dejavniki, kot so npr. prevelike delovne zahteve, 
naporen urnik, nejasna navodila, monotono delo, slabi odnosi 
med zaposlenimi, strah pred izgubo službe, mobing itn., vodijo v 
duševne težave. Ključnega pomena za preprečevanje tovrstnih 
težav je na eni strani ozaveščanje, na drugi strani pa pravočasno in 
učinkovito ukrepanje. 
  Na Šentu smo dan zaznamovali z akcijo, ki smo jo 
poimenovali »10 korakov do boljšega duševnega zdravja«. Naš 
glavni cilj je bil ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti o 
pomenu skrbi za duševno zdravje na splošno, še posebej na 
delovnem mestu. V okviru akcije smo povabili delodajalce k 

V Dnevnem centru Šent Trbovlje so v sodelovanju z 
Ozaro, Enoto Zasavje, organizirali predavanje 
Andreja Pešca o duševnem zdravju na delovnem 
mestu.

podpisu simbolične zaveze, da bodo v prihajajočem letu posebno 
pozornost posvetili duševnemu zdravju svojih zaposlenih. 
Obenem smo z namenom ozaveščanja o pomembnosti 
duševnega zdravja in preseganja predsodkov delili zelene pentlje, 
ki simbolizirajo duševno zdravje, in informativne razglednice z 
10 kratkimi priporočili, kako do boljšega duševnega zdravja 
vsakega izmed nas. 
  V Dnevnem centru Šent Trbovlje smo v sodelovanju z Ozaro, 
Enoto Zasavje, organizirali predavanje Andreja Pešca o duševnem 
zdravju na delovnem mestu. Doživetemu predavanju je 
prisluhnilo veliko obiskovalcev, po predavanju pa je sledilo 
podpisovanje zavez. Ob podpisu smo delodajalcem predali kratke 
napotke, kako ohranjati duševno zdravje zaposlenih oziroma kako 
ukrepati ob morebitnem pojavu duševne motnje. Tri temeljna 
priporočila delodajalcem za boljše duševno zdravje zaposlenih so: 
oblikovanje zdravega delovnega okolja, pomoč zaposlenim, da 
prepoznajo tveganja za razvoj duševne motnje, in podpora 
zaposlenim, ki se spopadajo z duševno motnjo. Dan smo sklenili z 
mislijo, da je pomembno vsakodnevno poskrbeti za svoje zdravje, 
tudi za duševno zdravje, predvsem na delovnem mestu. 

Rebeka Novak

Novičke iz Turističnega društva 
Trbovlje
  Turistično društvo Trbovlje je v mesecu avgustu skupaj z 
Rudarskim muzejem Kisovec promoviralo Zasavje v 
Mercatorjevem centru Trebnje, v oktobru pa se nam je na 
stojnicah pridružil Delavski dom Trbovlje s 4. dritlom, virtualnim 
muzejem rudarstva. V septembru smo se s člani društva in z 
drugimi pohodniki odpravili na tradicionalni Branetov pohod, 
27. septembra, ob svetovnem dnevu turizma, pa smo imeli v 
društvu dan odprtih vrat. 14. oktobra so na ogled Zasavja prišli 
kar trije avtobusi vojnih veteranov, skupaj 180 ljudi; s ponudbo in 
z vodenjem so bili več kot zadovoljni. Prav tako je bil nad 
programom, ki ga je sestavila predsednica društva Marija Juraja, 
zadovoljen tudi avtobus gasilcev iz Rov, ki nas je obiskal 21. 
oktobra. 20. oktobra smo – kot vsako leto – organizirali kostanjev 
piknik, teden pozneje pa smo se z aktivnimi članicami društva 
udeležili predstavitve Las Zasavje – primeri dobrih praks v 
Ribnici, kjer je bilo mogoče videti kar nekaj dobrih idej naših 
rokodelcev z vseh področij. Vabljeni vsi občani in občanke, ki vas 
zanima področje turizma, da se oglasite na sedežu društva na Ulici 
1. junija 4 in se včlanite ali le predstavite svoje ideje in poglede na 
temo razvoja turizma v Zasavju. 

Turistično društvo Trbovlje

1967–2017
  Skupina osmošolcev se je zbrala v knjižnici OŠ Ivana 
Cankarja Trbovlje v petek, 10. 11. 2017. Spregovorili so o 
prihajanju v šolo, medsebojnih odnosih, odnosih z učitelji, 
»muhah« posameznih učiteljev, varni šolski poti in še o 
marsičem.
  Z njimi je bila ravnateljica, ki jim je pripovedovala o današnji 
šoli, elektronski dokumentaciji, o rabi informacijske tehnologije 
pri pouku. Nato jim je ponosno razkazala energetsko sanirano 
zgradbo. Pokukali so v posamezne učilnice, sedmošolci so jim 
zapeli, prvošolci so jih spraševali, čemu so prišli na obisk.
  Ja, res niso bili običajni učenci, ampak tisti, ki so pouk na tej 
šoli končali pred 50 leti. In od takrat se precej redno srečujejo, 
ohranjajo stike. Ne le elektronskih, ohranjajo tudi dejanske 
stike. In za 50. jubilej so prišli na ogled svoje Cankarjeve šole. 
  Skupaj smo preživeli prijeten del dopoldneva, se spominjali 
prijetnih preteklih izkušenj ter primerjali življenje šole nekoč in 
danes. Po skodelici kave smo se razšli z upanjem, da se ponovno 
srečamo.
  Srečno cankarjevci, nekdanji in zdajšnji!

Mojca Lazar Doberlet, 
ravnateljica 
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Trbovlje je obiskal venezuelski 
veleposlanik Wilmer Armando 
Depablos
  Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje je v petek, 3. 
Novembra, gostilo venezuelskega veleposlanika Wilmerja 
Armanda Depablosa. Borci so gostu predstavili trboveljsko 
kulturno dediščino, pripravili ogled rudniškega jaška, svoje delo, 
družbenopolitične poglede in domovino pa je gost predstavil v 
pogovornem večeru.
  Depablos je pred tem trboveljsko dolino obiskal že dvakrat, 
prvič letošnjega aprila na slovesnosti ob dnevu upora okupatorju 
in drugič septembra, na koncertu Nosil bom rdečo zvezdo. 
Tokrat so organizatorji gostu in njegovi ekipi pripravili pester 
celodnevni urnik. 
  S predsednico ZB NOB Trbovlje Marijo Govejšek sta 
izmenjala pozdrave in oba izrazila željo po sodelovanju na 
različnih področjih. ZB Trbovlje je najmočnejša nevladna 
organizacija v regiji, ki v svoj program vključuje kulturne, 
družbenopolitične, športne, turistične in okoljske projekte, svoje 
dejavnosti pa vse bolj podpisuje z aktivnim medgeneracijskim 
dialogom. 
  Goste je sprejel tudi Mitja Adamlje, vodja programa v 
Mladinskem centru Trbovlje. Center je vodilna mladinska 
organizacija v občini in vsaj 75 odstotkov svojega programa 
nameni mednarodnemu sodelovanju, zato sta srečanje obe strani 
namenili iskanju priložnosti za prihodnja sodelovanja. 
  Glavna točka dopoldanskega dela obiska je bil ogled rudnika. 
Aleš Laznik, vodja rudniškega sindikata Toni Lisec in tehnični 
direktor RTH Urban Bergar so predstavnikom venezuelske 
ambasade in trboveljskim borcem predstavili zgodovino in delo 
podjetja RTH, d. o. o., ter jih odpeljali na ogled jaška od vhoda 
Retje do vhoda Ajnzer. Rudarji so z ambasadorjem tudi izmenjali 
izkušnje iz sindikalnega dela. 
  Depablosa z ekipo je v prostorih Občine Trbovlje sprejela 
županja Jasna Gabrič. Oba sogovornika sta se strinjala, da je 
vključevanje državljank in državljanov v strukturirane 
demokratične sisteme odločanja eden poglavitnih izzivov lokalne 
in državne ter mednarodne politike. Gostje so si pod vodstvom 
direktorja Delavskega doma Trbovlje mag. Zorana Pozniča 
ogledali ta osrednji kulturni dom v regiji, kustos mag. Bogdan 
Šteh pa je predstavil virtualni muzej rudarstva 4. dritl. 

Gostje so si pod vodstvom direktorja Delavskega 
doma Trbovlje mag. Zorana Pozniča ogledali ta 
osrednji kulturni dom v regiji, kustos mag. Bogdan 
Šteh pa je predstavil virtualni muzej rudarstva 4. dritl.

  Obisk venezuelskega ambasadorja Wilmerja Armanda 
Depablosa v Trbovljah je sklenil pogovorni večer v 
prireditvenem prostoru muzeja 4. dritl, kjer je Depablos v 
pogovoru s podpredsednikom ZB NOB Trbovlje Primožem 
Siterjem obiskovalcem predstavil venezuelsko revolucijo Huga 
Chaveza in prispevek razvoja socializma 21. stoletja, ki ga je 
revolucija Venezuelkam in Venezuelcem prinesla. »Chavez je med 
svojim predsednikovanjem južnoameriški državi uspel udejanjiti 
socialno in politično revolucijo, z izzivi gospodarske revolucije pa 
se danes uspešno spoprijema aktualni venezuelski predsednik 
Nicolas Maduro,« je ob koncu obiska o domovini poročal 
Depablos. 
  Venezuelska ambasada in trboveljsko borčevsko združenje 
sta se zavezala k tovariškemu sodelovanju v prihodnosti z 
različnimi projekti in programi.

Združenje borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Trbovlje
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Rožnati oktober v Zasavju
  Nikdar si nisem mislila, da bom doživela tako lep, prijazen in 
topel rožnati oktober – svetovni mesec o ozaveščanju raka dojk – 
kot letos, saj smo bile, kjer koli smo predstavile svoje gradivo o 
raku, tj. brošure, zloženke in kartončke o samopregledovanju, 
zloženke o preventivnih programih Dora, Zora in Svit, ter seveda 
delile rožnate pentlje, s katerimi smo tudi ozaveščale o raku dojk, 
lepo sprejete. Na zgodnje odkrivanja raka pa smo opozarjale tudi 
moške, še posebej smo opozarjale na akcije PRAVI MOŠKI, ki so 
potekale v mesecu novembru, pozorne pa smo bile tudi na 
ozaveščanje o raku pljuč.

  Ko smo v Trbovljah leta 1989 ustanovili skupino za samopomoč 
bolnikov z rakom (na mojo pobudo) – s pomočjo Društva 
onkoloških bolnikov Slovenije, psihoonkologinjo dr. Marijo Vegelj 
Pirc in prostovoljko Vido Zabric ter s pomočjo Zdravstvenega 
doma Trbovlje, z direktorico Marinko Zaletel in medicinsko sestro 
Marjano Jazbec iz Referata za zdravstveno vzgojo –, smo začeli 
delati po programu Pot k okrevanju. Prostovoljke smo hodile na 
izobraževanje, zbirale literaturo, spremljale novosti pri zdravljenju 
raka. Sama sem se počutila koristna, prav tako tudi druge članice, saj 
smo lahko novim bolnicam povedale svoje izkušnje in jim pokazale s 
svojimi aktivnostmi, kaj vse je mogoče tudi ob bolezni z rakom. 
Opozarjale smo, da morajo biti pozorne na svoje telesne in duševne 
spremembe. 
  Lepo mi je ob misli, da sem s svojimi aktivnostmi pomagala 
marsikateri članici pri ozaveščanju, da rak ni smrt in da se je vredno 
spoprijeti z njim. Naša Skupina za samopomoč bolnikov z rakom 
se je letos povezala z Europo Donno in Zdravstvenim domom 
Trbovlje – gospo Gabrielo Hostnik – in tako je bila akcija 
vsestransko zelo uspešna.

Pri izvedbi akcije mi je uhajal spomin na leto 1982; 
takrat sem imela prvo operacijo na dojki. Kako 
neznansko sem bila nesrečna, ker v Trbovljah nisem 
imela nikogar, ki bi se upal pogovarjati o raku – vse o 
raku je bila tabu tema, saj je rak pomenil že kar smrt. 
Bali so se z menoj rokovati, piti iz mojega kozarca – 
prvo vprašanje je bilo, iz katerega kozarca si pa ti 
pila. 

Imela pa sem tudi veliko srečo, saj je moja družina 
spoznala, kako pomembni smo drug za drugega; 
lahko rečem, da je bilo naše življenje zelo 
povezano in da se imamo danes mogoče še rajši, 
kot bi se imeli ob življenju brez raka. Meni se zdi, da 
je bilo zelo pomembno sodelovanje v družini, še 
pomembnejše pa zaupanje med zdravnikom in 
menoj, kajti tako sva 32 let sodelovala z zdravnikom 
Francetom Pompetom, zdaj pa že tri leta z 
zdravnikom Pilkom. Spoznala sem, da je rak 
kronična bolezen, ki se lahko pojavi kadar koli. To 
dokažem že s tem, da sem imela recidiv raka na 
mestu že odstranjene dojke po 20 letih, nato pa še 
čez štiri leta raka na drugi dojki. Šele ko mi je za 
rakom zbolel mož in leta 2014 umrl, sem spoznala, 
da me je bolj prizadel možev rak kot pa moj; takrat 
sem lahko spoznavala, koliko težje je prenašati 
bolezen ljubljene osebe kot pa svojo. Zdaj sem 
stara 73 let in živim precej aktivno življenje z 
razumevanjem in veliko oporo hčerkine in sinove 
družine. Za vse sem jim zelo hvaležna.

In kaj smo vse počeli?
  Konec septembra smo se udeležile ovijanja dreves v 
Hrastniku, kjer smo spoznale, kako vse to poteka, 1. oktobra pa 
smo bile prisotne v Zagorju ob Savi, v Evroparku na prireditvi 
Tek in hoja za upanje. Imele smo stojnico z gradivom, modelom 
dojk, na katerem so ženske otipale, kako se čuti tumor v dojki; 
seveda smo opozarjale na preventivne programe Dora, Zora in 
Svit, delile kartončke za samopregledovanje dojk in mod ter 
brošure o rakavih boleznih, načinu zdravljenja, prehranjevanja in 
komunikacije v družini ter o sprejemanju bolezni. Predstavile pa 
smo tudi svoje izkušnje, seveda pa nismo pozabile na rožnate 
pentlje, ki dokazujejo podporo boju proti raku dojk. 
Organizatorji so bili Varstveno-delovni center Zagorje, Europa 
Donna in Občina Zagorje ob Savi. 5. oktobra smo v mestnem 
parku ovile štiri drevesa v pletenine, ki so jih izdelale naše članice, 
medse pa smo povabile predstavnico Europe Donne Mojco Buh 
in se odločile, da pripravimo osrednjo prireditev pred 
Zdravstvenim domom Trbovlje. Še prej smo postavile stojnico 
(enako kot v Evroparku) v Domu upokojencev Franca Salamona 
Trbovlje in ovile drevesi pred domom. Recepcijo Zdravstvenega 
doma Trbovlje smo opremile z gradivom in s plakati, še več 
gradiva in plakatov pa je bilo pred vhodom v zdravstveni dom, 
med drugim tudi modeli dojk; ob stojnici so bile naše članice, ki so 
se prijazno odzvale na vsa vprašanja obiskovalk in obiskovalcev. 
Medse smo povabile Jasno Gabrič, županjo Občine Trbovlje, 
Marino Barovič, takratno v. d. direktorice Splošne bolnišnice 
Trbovlje, Božo Hribar, glavno sestro Splošne bolnišnice 
Trbovlje, Denisa Tomšeta, direktorja Zdravstvenega doma 
Trbovlje, ki je bil žal službeno odsoten, Blaža Pirnata, pomočnika 
direktorja za zdravstveno nego, in predstavnico Europe Donne 
gospo Mojco Buh. Vsi so se prijazno odzvali našemu povabilu. 
Pletenine za ovijanje so prinesle naše članice, članice Šenta, 
članice Društva Ozara in Društva sladkornih bolnikov. Posebno 
pa so nas presenetili z osmimi šali – poslikano platno z ročicami – 
otroci iz Vrtca Trbovlje, Enote Pikapolonica, skupin Zvezdice in 
Zajčki ter njihove tri strokovne delavke.
  Stojnice smo imele postavljene tudi v hrastniškem 
zdravstvenem domu in pred Splošno bolnišnico Trbovlje, v 
Zdravstvenem domu in v Srednji šoli Zagorje ob Savi, v 
Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje. Gradiva, plakate in 
pentlje pa smo raznosile še po drugih javnih prostorih po 
Trbovljah. Iz vsega tega je razvidno, da smo ozaveščali vse 
generacije: od vrtičkarjev, srednješolcev, srednje generacije in 
upokojencev do vseh, ki so bili pripravljeni pomagali pri 
ozaveščanju o raku. 
  Prisrčna hvala vsem in vsakemu posebej.

Tončka Odlazek

Ob rožnatem oktobru je kar nekaj dreves dobilo 
pletene obleke. 
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Mag. Zoran Poznič, ak. kip.,
direktor Delavskega doma Trbovlje

»Zgodovinski spomin, 
torej korenine, je 
nujen ter v tej dobi 
vsesplošne ignorance 
in pozabe potreben.«
4. dritl, virtualni muzej rudarstva. Projekt, ki deluje v okviru 
Delavskega doma Trbovlje, povezuje življenje rudarjev in 
industrijsko zgodovino našega mesta s pomočjo novih 
tehnologij. Odprtje 4. dritla je potekalo v mesecu juniju, vse 
od takrat pa s svojo edinstvenostjo privablja ljudi iz vse 
Slovenije, dober glas pa se je razširil tudi v druge države, 
zato redno gostijo tudi tuje goste. Pogovarjali smo se z 
direktorjem Delavskega doma Trbovlje mag. Zoranom 
Pozničem; zaupal nam ozadje nastajanja projekta.

Gre za edinstven projekt, ki zaradi svoje zanimive vsebine 
privablja ljudi vseh starosti. Kako se je rodila ideja za 4. 
dritl?
  »Ideja se je nekako ponujala sama po sebi. Seveda kot 
skupnost nismo mogli dopustiti, da 220 let zgodovine našega 
mesta nepreklicno izgine v temo pozabe. Rudarjenje je na en 
način skoraj genetsko vtkano v vse, kar smo bili, kar smo, in na en 
način tudi v to, k čemur stremimo. Rudnik se zapira, oprema se 
prodaja, rudarji se starajo. Zgodovinski spomin, torej korenine, 
pa je nujen ter v tej dobi vsesplošne ignorance in pozabe 
potreben.« 

Koliko časa je projekt, kakršnega lahko vidimo zdaj, 
nastajal?
  »Sicer dolgo časa kot ideja, kot nekakšno miselno 
preigravanje različnih možnosti, potem ko so se stvari 
izkristalizirale, pa je bil tudi zelo hitro realiziran. Sama postavitev 
današnjega VMR-ja 4. dritl je bila realizirana v približno 6 
mesecih. Projekt pa je sicer nastajal več let. Za 210. obletnico 
začetka rudarjenja v Trbovljah smo leta 2014 pripravili 
priložnostno razstavo 4. dritl, ki je zaradi navdušujočih odzivov in 
velikega števila obiskovalcev kar klicala po tem, da postane stalna, 
da se razširi in nadgradi s sodobnimi tehnologijami. To je vedno 
umetnost mogočega. Imeli smo srečo, da so bili celotni kletni 
prostori Delavskega doma kar sami po sebi primerni za takšno 
postavitev, kot je pred nami. Tako smo znižali stroške in s pridom 
uporabili vse prednosti »katakomb«, kot jih mi imenujemo. Sicer 
je bilo tehnično zelo zahtevno ohraniti vse osnovne funkcije 
dvoranskih nadgradenj, torej vrtljivega odra in mreže klimatskega 
vpihovanja zraka v dvorano. Z lastno tehnično ekipo nam je to 
tudi uspelo.« 

Ko se sprehajamo skozi virtualni muzej rudarstva, lahko 
opazimo pristno rudarsko opremo in dobimo občutek, kot 
da smo resnično v jami. Kako vam je uspelo urediti tako 
pristen videz rudnika ter od kod ste črpali material in 
elemente, ki jih vidimo?
  »Vsi materiali in orodja so seveda avtentični, nekateri 
dobesedno pripeljani iz jame. Originalno leseno rudniško 
podporje pa so nam pomagali postaviti upokojeni rudarji iz 
društva za ohranjanje rudarske dediščine Perkmandeljc. Njim gre 
vsa zahvala, ker brez njih tako realističnega vtisa mi sami ne bi 
nikoli dosegli.« 

Kakšen je bil cilj projekta, ko ste ga začeli? Kakšna so bila 
pričakovanja? Ste si predstavljali, da se bo dober glas o 4. 
dritlu razširil prek meja Slovenije? 
  »Kot sem že dejal, je cilj projekta ne samo ohranjanje 
industrijske kulturne dediščine z novomedijskimi orodji, ampak z 
njimi tudi različni programi izobraževanja, virtualni ogledi realnih 
rudniških rovov in druge rudarske opreme. Prav tako smo hoteli 
prikazati tudi socialno življenje, torej nekakšno avtohtono 
trboveljsko subkulturo, in to na vseh področjih, od kulinarike, 
glasbe, bivalnih posebnosti, samosvoje govorice in še kaj.
  Vsi obiskovalci, domači in tuji, so v resnici presenečeni, kako 
posrečen spoj realnosti in navidezne resničnosti (VR) utemeljuje 
našo zgodovino, spregovori o njej na zanimiv in inovativen način. 
4. dritl je nekakšen fundament razvoja kulturnega industrijskega 
turizma v našem kraju, ki bo sčasoma omogočil tudi razvoj drugih 
vsebin in dejavnosti, ki so povezane s turizmom. Govorim o 

Originalno leseno rudniško podporje so nam 
pomagali postaviti upokojeni rudarji iz društva za 
ohranjanje rudarske dediščine Perkmandeljc.

4. dritl je nekakšen fundament razvoja kulturnega 
industrijskega turizma v našem kraju, ki bo sčasoma 
omogočil tudi razvoj drugih vsebin in dejavnosti, ki so 
povezane s turizmom.

»Ideja za 4. dritl se je ponujala sama po sebi.« 
Mag. Zoran Poznič, ak. kip.

Virtualen sprehod skozi rove rudnika. 
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Vabimo vse pesnike, da pošljete svoja dela na e-
naslov vid.steh@gmail.com ali na Občino Trbovlje, 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje (za pesniški kotiček), mi pa 
bomo izbor objavili.

pesniški kotiček

IZLET NA BLED 

Zjutraj smo vstali in 
se na postaji pred banko Šentovci in Ozarovci 
skupaj zbrali, 
na avtobus se nabasali.
Dobro jutro vsi smo si dejali 
in se vsi veseli odpeljali.
Hrano in pijačo smo si v nahrbtnike svoje zdajali, 
da med potjo ne bomo gladovali.
Med potjo smo klepetali, 
saj smo se med sabo vsi večinoma poznali.
Na Bled smo se z dveurno vožnjo pripeljali. 
Dobre volje in s smehom smo ga napolnili 
in vsi na grad pririnili.
Veliko je bilo stopnic do gradu za prehoditi 
pa še z vetrom med hojo se boriti.
Malo nas je napihalo, 
vendar volje za hoditi nam ni pobralo.
Na gradu smo še kakšno kavico in sok popili, 
se s sendvičem okrepčali.
Se še za spominček slikali in 
spominčkov z Bleda si nabrali. 
Vsi veseli smo nazaj v dolino prihiteli.
Nekateri so se še kopali (Igor, Boris). 
Vreme je bilo res čudovito. 
Nekaj izmed nas pa si je želelo obiti in 
pot okrog jezera prehoditi 
(Nina, Igor, Boris, Peter in Alenka).
Pot, po kateri smo hodili, je bila barvna, čudovita, 
vsa s pisanim listjem ovita. 
Labode, račke in pa ptičke smo še s kruhom nahranili,
tako da smo si zaloge iz nahrbtnikov izpraznili. 
Na koncu naše poti 
pa nam znana blejska kremšnita oz. 
rezina za posladek sledi.
Pa saj smo si jo zaslužili.
Mnogi izmed nas pa so se še s torticami posladkali in
jih nekaj še za domače svoje odpeljali.
Proti avtobusu smo krenili 
in se v domače okolje spet vrnili.
Vsi smo se imeli čudovito,
zato smo si zadali, 
da se bomo ponovno skupaj sestali in še kam peljali. 

Alenka Franetič 
Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje

Dnevni center Trbovlje

Spremljajte nas 
tudi na spletu.

www.srcnotrbovlje.si

principu razpršenega hotela, paketnih aranžmajih, ki vključujejo 
tudi druge ponudnike različnih storitev. 4. dritl je namenjen tudi 
temu, da postane nekakšen generator in iniciator v spreminjanju 
mišljenja, naše slabe samopodobe ter v iskanju poslovnih 
priložnosti doma. 
  Preseneča nas tudi izjemen obisk gostov iz tujih držav. Vsi so 
navdušeni, vsi si želijo še kaj več in mi jim skušamo to tudi 
uresničiti. Pa da ne pozabim, za tem uspehom stoji celotna ekipa 
DDT. Veliko neprespanih noči, popoldanskega dela, nočnega 
programiranja, žrtvovanja sobot in nedelj za predstavitve po vsej 
Sloveniji je za nami, veliko pa jih je še pred nami, in to brez slabe 
volje, brez godrnjanja, v veri, da delamo nekaj dobrega za celotno 
skupnost.« 

Vas pogosto obiščejo nekdanji rudarji oziroma družine 
rudarjev, ki so svoj kruh služili v zasavskih rudnikih? 
Kakšen je njihov odziv?
  »Po mojem so nas obiskali že vsi, in to z otroki, vnuki, 
družinami, s sorodniki in prijatelji od daleč in blizu. Odzivi so 
včasih čustveni, malo nostalgični in obenem ponosni. Odzivi so 
za zdaj samo pozitivni. Naši ljudje so nekaj takega potrebovali. V 
njih vzbuja samozavest in ponos, nekateri pravijo, da šele zdaj 
lahko svojim gostom od drugod v resnici razložijo, kdo in kaj 
smo.«

Kakšni so načrti za prihodnost? Glede na to, da 4. dritl 
podaja roko rudarstvu na eni strani in sodobni tehnologiji 
na drugi strani, verjetno že imate kakšne zamisli. Boste v 
sodelovanju z občino izvedli še kak projekt?
  »Kot vsi vidimo vsak dan, tehnologija na virtualnem področju 
zelo hitro napreduje. Konstantno nas presenečajo nove možnosti 
in novi izzivi uporabe vse te nove tehnologije. Postavitev, ki je 
zdaj pred nami, je izvedena samo z lastnimi sredstvi in seveda s 
pomočjo in podporo občine. Pripravljamo se, da naslednje leto 
naš 4. dritl temeljito nadgradimo in razširimo z novimi vsebinami. 
Skupaj z Občino Trbovlje pričakujemo znatna sredstva iz naslova 
evropske kohezijske politike, ki nam bodo omogočila postavitev 
edinstvene atrakcije z delovnim naslovom »Rudnik pobega«, pri 
čemer bomo združili realni prostor rudniške nesreče s principom 
razširjene realnosti (AR). Na splošno je tak projekt vedno na 
prepihu in pod kritičnim očesom, in to ne samo obiskovalcev, 
ampak tudi strokovne javnosti. Prejeli smo že prve nagrade, pa 
vendar se hudičevo zavedamo, da ne smemo zaspati na lovorikah. 
Torej, vsako leto nekaj novega in atraktivnega.«

Postavitev, ki je zdaj pred nami, je izvedena samo z 
lastnimi sredstvi in seveda s pomočjo in podporo 
občine.

Ekipa Delavskega doma, ki je poskrbela za 
atraktivno postavitev rudarske dediščine.
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V MCT prihaja Perdikas, knjižni 
prvenec Sebastjana Pešca, 
mladega trboveljskega 
pisatelja
  Tokrat vam bomo podrobneje predstavili mladega in 
pogumnega trboveljskega pisatelja Sebastjana Pešca, ki je 
napisal svoj prvi filozofsko-fantazijski roman z naslovom 
Perdikas. Zgodba govori o bojevniku Perdikasu, ki se poda 
na nejasno pot izgona iz svoje domovine in ustaljenega 
načina življenja vojščaka. Njegovo pot prekrižajo neznani 
demoni – črti, ki pobijajo vse, s čimer pridejo v stik. Skupaj s 
trojico različnih bojevnikov mu le uspe premagati črte.

V začetku decembra, natančneje 7. decembra, boste izdali 
filozofsko-fantazijski roman z naslovom Perdikas. Kaj nam 
lahko poveste o knjigi?
  »Perdikas je mitska pripoved, ki se lahko bere kot fantazijska 
pustolovščina – glavni junaki v izmišljeni deželi s svojo mitologijo 
se borijo proti nasprotujočim silam –, hkrati pa se dotika veliko 
temeljnih vprašanj človekovega prebivanja, vprašanj dobrega in 
zla, človekovega mesta v svetu, povezanosti z naravo in našim 
odnosom do nje. Zaradi teh tematik je – mislim, da tudi zelo 
aktualen – roman primeren za vse, ki jih zanimajo vprašanja 
človekove zapletene eksistence.«

Vrnimo se malce na začetek. Kdo vas je navdušil, da ste 
začeli pisati? 
  »Ni bila ravno oseba, sem pa bil – že od kar pomnim – 
navdušen nad zanimivimi zgodbami v pisni ali kateri koli drugi 
obliki. Vedno sem zelo rad bral in tudi že kot otrok sem imel 
veselje po pisanju in ustvarjanju lastnih zgodb. Že takrat sem imel 
željo nekoč napisati roman.«

Kdaj, kako in zakaj ste se odločili napisati knjigo Perdikas? 
Kaj ste želeli z njo sporočiti drugim? In kaj je pisanje 
pomenilo vam? 
  »Kot sem rekel, je bila želja po pisanju bolj ali manj vedno 
prisotna. Za Perdikasa sem se odločil med študijem filozofije in 
zgodovine. Filozofske tematike, ki se prepletajo v romanu, so mi 
bile tisti čas zelo pomembne (in so mi tudi še danes) in želel sem 
jih pretvoriti iz teorije v konkretnejšo obliko – v zgodbo življenja. 
S tem romanom, ki se »težkih« filozofskih tematik dotika narahlo 
in sproščeno skozi pripoved, sem želel filozofijo in vprašanja, ki 
zadevajo vsakega izmed nas, pa vse prevečkrat pozabimo na njih, 
ker se zdijo neživljenjsko filozofska, približati širšemu občinstvu. 

Sebastjan Pešec je napisal svoj prvi filozofsko-
fantazijski roman z naslovom Perdikas.

Tako je bilo pisanje zame hkrati preoblikovanje teoretske 
filozofije v življenjsko obliko, prijazno do nefilozofov, in čisti 
užitek pisanja, pripovedovanja, ustvarjanja pripovedi.«

Koliko časa ste pisali knjigo? 
  »Knjigo sem pisal približno eno leto. Toda pozneje je doživela 
še vsaj dve dopolnitvi in kar nekaj popravkov.« 

Menim, da ste pred zapisom svoje knjige prebrali kar nekaj 
knjig, pa me zanima, kakšna je po vašem mnenju dobra 
knjiga? 
  »To je odvisno od knjige in 'namena', ki ga je avtor imel zanjo. 
Bolj ko knjiga dosega namen avtorja, bolj ko bralci dojamejo 
sporočilo, boljša je. Toda ne smemo pozabiti, da namen 
umetnosti največkrat ni v nekem načrtovanem namenu, ampak 
prej v izražanju in ustvarjanju – izražanju življenja, realnosti in 
doživljanja – ter v ustvarjanju svojega lastnega sveta, oboje pa 
bodo bralci najbolj cenili ravno takrat, ko bo pristno.«

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Ali nameravate napisati 
še veliko knjig?
  »Pisanje bom nadaljeval, ker me veseli in mi daje zelo globoko 
zadovoljstvo. Mislim, da mi bo kmalu uspelo dokončati drugo 
knjigo, ki bo zelo drugačnega žanra kot Perdikas, in imam tudi še 
nekaj idej v shrambi za nadaljnje pisanje. Bomo videli, kako se 
bodo te ideje prelile na papir.«

Katra Kozinc, MCT
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Utihnil bo …
  Po 18 letih druženja na vajah in nastopih pevske skupine 
Katarinski fantje smo sklenili, da prenehamo delovati. Pevsko 
skupino je na pobudo prosvetnega in gasilskega društva Čeče 
ustanovil Oskar Čamer. Vsi pevci smo že takrat peli v drugih 
pevskih zborih, pri Katarinskih fantih pa je bila v izboru v večini 
ljudska pesem, ki je še kako manjkala v naši dolini. Veselje do te 
zvrsti petja je predstavljalo vzrok za naše hitro in kakovostno 
napredovanje, tako da je že v letu 2005 nastala zgoščenka s 
sedemnajstimi pesmimi, ki danes razveseljuje naše zamejske 
Slovence v Ameriki, Kanadi, v Avstraliji, po Evropi in seveda 
doma po Sloveniji.
  Vključeni v nastope na državni ravni, na regijskih 
tekmovanjih, občinskih prireditvah, na jubilejih smo bili vedno 
lepo sprejeti. Naše petje ni nikoli minilo brez sodelovanja – petja 
poslušalcev. Petje zunaj občine je bilo tudi spoznavanje novih 
prijateljev in priložnost za predstavitev Trbovelj.
  Naša zadnja skupno zapeta pesem bo izzvenela letos na 
božično-novoletnem koncertu v gasilskem domu v Čečah. Še 
kako bomo pogrešali sodelovanje s prosvetnim društvom in z 
gasilci. Iskreno upamo, da se bo naše delo nadaljevalo, saj mladih 
gasilcev ne manjka. 

Zadnja skupno zapeta pesem Katarinskih fantov bo 
izzvenela letos na božično-novoletnem koncertu v 
gasilskem domu v Čečah.

  Veste, kje smo najraje zapeli? Pod vaško lipo pri cerkvi, 
zvečer, ko smo se vračali proti domu.

Marjan Jerman

Plesna rekreacija in druženje
  Plesni klub Samba Pa Ti Trbovlje deluje že od leta 2010. 
Osnovni namen društva je bogatitev kulturnega življenja s 
spodbujanjem plesne rekreacije vseh generacij, predšolskih in 
šolskih otrok, mladine, odraslih in starejših oseb na lokalnem 
območju in širše. Društvo organizira plesne tečaje (za pare in 
posameznike), plesne večere in druge dogodke, povezane s 
plesom. Z novo sezono smo v Trbovlje pripeljali tudi novost, 
NIA Technique. 
  Kaj sploh je NIA Technique? Je čudovita plesna tehnika, ki 
združuje elemente plesa,  bori lnih veščin in tehnik 
samozdravljenja v koreografiji in glasbi. Gre za senzorično in 
kardiovadbo, ki jo izvajamo bosi na specifično glasbo in ki nas 

spodbuja, da se povežemo ter prebudimo svoje telo, um, čustva in 
duha. NIA Technique pripomore k zdravju srca in ožilja, 
zmanjšanju stresa in tesnobe ter k dobremu počutju na splošno. 
Uči nas tudi dobrega počutja v svojem telesu in radosti življenja. 
Vaje lahko izvajamo v več nivojih intenzitete, zato je primerna za 
vse starosti in vse postave. Vadba se izvaja vsak torek z začetkom 
ob 20. uri v dvorani Doma Svobode Trbovlje pod vodstvom 
Mojce Žlak, učiteljice NIA Technique – White belt NIA teacher.
  V soboto, 2. decembra, vse članice in člane kluba ter tečajnike 
lepo vabimo v Dom Svobode v Trbovljah na zaključek jesenske 
plesne sezone. Več informacij o vseh tečajih in dogodkih društva 
pa lahko najdete na spletni strani http://plesniklubsambapati.si/ 
ali na FB: PK.sambapati. 

Katarina Ahac
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V spomin

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, nam ne more vzeti,
in to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(Svetlana Makarovič)   

   

Zapustil nas je Zdravko Pestotnik, 
sodelavec, kulturnik in prijatelj 

V sredo, 4. oktobra 2017, nas je pretresla vest, da 
nas je po dolgotrajni bolezni zapustil sodelavec 
Zdravko Pestotnik, vodja Območne izpostave JSKD 
Trbovlje. Svojo poklicno pot je namenil delovanju v 
kulturi in jo sklenil kot dolgoletni sodelavec Javnega 
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Bil 
je glasen zagovornik ljubiteljske kulture in podpornik 
slovenske kulture. Zdravko se je po končani 
ekonomski srednji šoli zaposlil na Zvezi kulturnih 
društev Trbovlje kot strokovni sodelavec. V letu 1996, 
ko je bil ustanovljen Javni sklad RS za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, kjer je postal vodja območne 
izpostave za Trbovlje in Hrastnik, je hkrati še nekaj let 
opravljal tudi naloge tajnika Zveze kulturnih društev 
Trbovlje. Ob delu je dokončal študij ekonomije na 
Fakulteti za komercialne in poslovne vede. S svojo 
organizacijsko sposobnostjo je razvil dober odnos 
med kulturnimi društvi, ustanovami in šolami. Po 
svojih močeh in danih zmožnostih je rad pomagal 
vsem, ki so njegovo pomoč poiskali, želeli in jo tudi 
sprejeli. Poleg delovnih obveznosti je bil aktiven tudi 
v drugih društvih na področjih f i latel i je in 
numizmatike, bil je tudi član kolesarskega društva 
Partizan Trbovlje.

Zdravko se je zapisal v spomine trboveljske 
ljubiteljske kulture in v njej zapustil neminljivo sled.

JSKD in ZKD

Dobrodelni koncert »Glasba 
je zakon« za kitarski orkester in 
s kitarskim orkestrom ter z 
Orffovo skupino Glasbene 
šole Trbovlje s pomočjo Lions 
kluba Trbovlje
  V četrtek, 12. oktobra, so dvorano Glasbene šole Trbovlje 
napolnili zvoki kitar (mentor Emir Ibrakić), Orffovih glasbil, 
flavt, klavirja, petja (mentorici Barbara Černe in Tanja Božiček 
Simnovčič ter Božena Grum), ob tem pa so zaplesali tudi 
najmlajši učenci plesne pripravnice (mentorica Kim Kern 
Kukovič). Na odru se je s petjem, plesom in z igranjem 
predstavilo več kot osemdeset otrok Glasbene šole Trbovlje. 
Koncerta se je udeležilo okoli dvesto obiskovalcev, poslušalcev, ki 
so napolnili dvorano do zadnjega kotička. Šola za nadstandardne 
dejavnosti žal nima dovolj sredstev. Zato je bil namen koncerta 
zbrati čim več denarja, s katerim bi omogočili udeležbo prav 
vsem otrokom kitarskega orkestra in Orffove skupine GŠ 
Trbovlje na intenzivnih vikend pripravah v enem IZMED 
centrov šolskih in obšolskih dejavnosti. Dejstvo je, da 
marsikatera družina zaradi trenutnega socialnega stanja ne bi 
zmogla prispevati za takšno dodatno udejstvovanje mladih 
glasbenikov.
  Mentorji skupin so se za pomoč obrnili tudi na Lions klub 
Trbovlje in ta je z veseljem pristopil k uresničitvi tega 
dobrodelnega koncertnega dogodka. V uvodu je otroke, starše in 
učitelje nagovoril dolgoletni član Lions kluba Trbovlje Stojan 
Majdič, ob koncu koncerta pa se je pridružila tudi predsednica 
Tjaša Flere Pušnik, ki je skupaj z mentorji in ravnateljico, tudi 
članico Lions kluba Trbovlje, Katjo Mikula preštela in prevzela 
zbrani denar, ki bo v celoti namenjen za kritje stroškov 
omenjenega vikenda intenzivnih vaj, druženja, dela in zabave 
nadobudnih orkestrašev.



Zasavska transverzala
  Učenci OŠ Ivana Cankarja Trbovlje so v letu 2015 pod 
mentorstvom učiteljice Sabine Potrbin in knjižničarke Urške 
Cilenšek pripravili turistično nalogo z naslovom Trboveljska 
transverzala, ki so jo ponosno predstavili na sejmu Turizmu 
pomaga lastna glava. Zaradi preseganja stereotipov o lokalni 
omejenosti smo se v letu 2016 prvič povezali z OŠ Toneta 
Okrogarja iz Zagorja in OŠ narodnega heroja Rajka iz Hrastnika, 
konkretno z mentorjema Dejanom Kramžarjem in Mileno 
Pavelšek, ki sta s skupino otrok izdelala podobni turistični nalogi. 
Tako sta nastali še Zagorska transverzala in Hrastniška 
transverzala. Z namenom odtegniti otroke od elektronskih 
naprav in jih navdušiti za resnično, ne le virtualno socialno 
druženje za opazovanje naravnih lepot, vrednotenje in cenjenje 
lokalnih naravnih in kulturnih posebnosti smo otroke pozvali k 
raziskovanju na terenu. Otroci so pisali in fotografirali, 
raziskovali in presojali. Skupina mentorjev je vse izdelke združila, 
uredila, smiselno povezala, lektorirala, povzetke prevedla v 
nemščino in angleščino, grafično oblikovala in pripravila za tisk. 
Nastal je enkraten izdelek z naslovom Zasavska transverzala. Tisk 
je finančno omogočila Steklarna Hrastnik. 
  Zasavska transverzala je medobčinski, medšolski poskus 
izdelave brošure, ki je širšega pomena za lokalno skupnost. V njej 
so predlogi otrok, kaj pokazati turistom v naših lepih krajih. 
Izdelek je dokaz, da strokovni delavci šole opravljajo delo, ki 
presega doseganje ciljev, zapisanih v učnih načrtih, in da otroci, 
čeprav živijo v potrošniško usmerjeni družbi, znajo poiskati 

zanimivosti v naravnem okolju. Najpomembnejši cilj te skupne 
akcije pa je bilo učenje otrok o preseganju meja, in sicer 
zemljepisnih, socialnih, nacionalnih in učnih, ter zavedanje, da je 
uspeh mogoč, le če si sposoben meje prestopiti, premagati. 
Zasavska transverzala je dostopna na šolskih spletnih straneh 
vseh treh šol, v tiskani obliki pa jo od konca novembra lahko 
dobite na šolah.

 Mojca Lazar Doberlet, ravnateljica 

Učenci OŠ Ivana Cankarja Trbovlje so pripravili 
zanimivo turistično nalogo z naslovom Trboveljska 
transverzala.

23šole
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OŠ Trbovlje širi dobro energijo
  Zavedamo se, kako pomembno je ustvariti okolje za življenje, 
ki ga je vredno živeti. Cilj posameznika in vseh nas je najbrž isti: 
stkati prijateljstva, napredovati v dobrem, imeti pogum in 
vztrajnost za razvoj, dobiti priložnosti, da lahko uporabljamo 
svoje sposobnosti, biti koristen pri opravljanju dela, ki nas veseli, 
iskati pot do sonca in najboljšega v ljudeh. 
  Našli smo se v verzih Rudija Bučarja: »To smo tisti ljudje, ki 
pojemo in plešemo. To smo tisti ljudje, ki smo s soncem obsijani 
in gledamo naprej.«
  Naša šola je v letošnjem šolskem letu že drugo leto zapored v 
Delavskem domu Trbovlje 18. 10. 2017 pripravila glasbeno-
dobrodelni koncert Otroci za otroke. Zaradi velikega zanimanja 
smo ga 8. 11. 2017 ponovili. Gledalcem in poslušalcem so 
nastopajoči učenci polepšali oba večera, se predstavili, jih 
razvedrili, nasmejali in jim predali svojo energijo.
  Bistvo dobrodelnosti je treba iskati v dobesednem pomenu – 
delati dobro, dati sebe, svoj čas. Gre za nekaj, česar ni mogoče 
kupiti. Je zelo preprosto, nudi zadovoljstvo in toplino v srcu. 
Osrečuje tistega, ki daje, in tistega, ki prejme. Gradimo odnose z 
ljudmi, ob tem pa rastemo, se odrekamo, posojamo, delimo, se 
prilagajamo in pridobivamo izkušnje.
  Namen koncerta je zbiranje prispevkov za šolski sklad OŠ 
Trbovlje, obenem pa takšna prireditev zahteva tudi timsko delo, 
torej veliko druženja, resnega dela in zabave, da lažje prebrodimo 
naporne ure.
  Kadar z našega obraza kot sončni žarki sijejo lepe misli, smo 
videti čudovito. In tako čudovitih je bilo vseh 320 nastopajočih 
učencev, ki so pri zadnji točki na odru žareli od veselja, sreče, 
ponosa. Uspelo jim je pričarati nepozaben večer, za kar so prejeli 
številne pohvale.
  Priprava takšne prireditve poveže tudi delavce šole, strokovne 
in tehnične, saj vsi pomagamo, da organizacijsko in vsebinsko 
nemoteno teče, da so učenci samozavestni in dobro pripravljeni. 
Dokaz te povezanosti so tudi rezultati nacionalne raziskave o 
organizacijski energiji, ki smo se je udeležili drugič. Vsak človek 
poseduje naravno energijo, ki jo prinaša tudi na delo, organizacije 

320 nastopajočih učencev je pri zadnji točki na odru 
žarelo od veselja, sreče, ponosa. Foto: Uroš Ritonja

pa so odgovorne, da lahko zaposleni to naravno energijo 
sproščajo na način, ki ustvarja dober energijski naboj. 
Organizacijska energija je torej nekakšna nevidna, a zelo močna 
sila, ki jo ustvarjamo ljudje s svojim načinom razmišljanja, 
čustvovanja in vedenja, in je ključni dejavnik delovne uspešnosti. 
Lani smo prejeli nagrado, saj je naša šola izkazovala najvišji indeks 
organizacijske energije v panogi storitve, letos pa smo rezultat še 
presegli in na to smo izjemno ponosni.
  Kot šola aktivno pristopamo k polnjenju šolskega sklada, 
seveda ob veliki pomoči učencev in njihovih staršev. Poleg 
dobrodelnega koncerta, na katerem smo zbrali približno 3.000 
evrov, smo zelo aktivni tudi pri zbiralnih akcijah papirja. V 
letošnji prvi smo na matični šoli in obeh podružnicah zbrali več 
kot 8.000 kg odpadnega papirja in s tem šolski sklad obogatili za 
približno 650 evrov.
  Sredstev šolskega sklada upravni odbor ne namenja le 
socialno šibkim, ampak tudi uspešnim učencem, ki zastopajo in 
predstavljajo OŠ Trbovlje.

Mag. Polona Medvešek, prof.

STPŠ-novice: Projektni dnevi in 
še kaj
  V zadnjem tednu pred počitnicami so na šoli potekali projektni 
dnevi. Dijaki so imeli na izbiro kar 17 različnih tem, v sklopu 
katerih so ustvarjali tri dni, in tri sklope s po tremi temami, pri 

čemer so se vsak dan spoznavali z drugačno temo. Teme so bile s 
strokovnih in tudi splošnih področij. Izdelovali so različne stvari, in 
sicer od rakete do slaščic brez pečenja. Postavili so akvarij, 
preučevali SMS-e, se ukvarjali s fotografijo, posneli prispevek za 
ComLab TV, popravljali vozila, analizirali možnosti postavitve 
vetrne elektrarne v Trbovljah, izdelali igralno kocko iz pločevine in 
namizni logotip šole, na Mareli (nad Kisovcem) so postavili 
rekreacijsko progo z vadbenimi pripomočki, oživili stare 
računalnike, se ukvarjali s slovenščino v kvizih in ugankah, grafično 
programirali mobilnega robota, postavili lasten blog, se ukvarjali s 
športom, se finančno opismenjevali, izdelali koledar svetovnih dni, 
preučevali zasavska naselbinska imena, se seznanili z osnovami 
uspešne komunikacije in spoznavali kulturnozgodovinsko 
dediščino Trbovelj, merili različne fizikalne veličine s senzorji in 
uporabili pametni telefon za daljinsko vodenje. Dijaki in profesorji 
so bili z izvedbo projektnih dni zadovoljni. Večnamenski prostor 
šole tako krasi nov akvarij, v zgornjem nadstropju šole pa je 
razstava fotografij dijakov, ki so jih posneli v šoli in na prostem.
  Med jesenskimi počitnicami je bila pred šolsko stavbo na 
Novem domu postavljena klančina, ki omogoča gibalno oviranim 
osebam nemoten vstop v šolo. Ograjo za klančino bodo izdelali 
dijaki pri praktičnem pouku. 
  Ker v Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri, se je tudi 
letos skoraj polovica višjih letnikov odločila darovati kri, saj je to 
najdragocenejše, kar lahko podarijo.

Katja Podbregar
Ena izmed aktivnosti projektnih dni. 
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Učenci in učitelji OŠ Tončke 
Čeč spet v Tolminu
  Leto je naokrog in projekt »Ko spoznavam druge, spoznam 
sebe« se je začel s pisanjem predstavitvenih pisem, z nestrpnim 
pričakovanjem odgovorov in končno z odhodom v Tolmin.
  Pred obiskom so bili učenci naše šole zelo nestrpni, saj so 
komaj čakali, da tudi v živo spoznajo svoje nove prijatelje. 
Gostitelji so nas prisrčno sprejeli pred šolo in po krajšem 
druženju so nam ob slikovni projekciji predstavili t'minski raj z 
vsemi lepotami. Po kosilu smo obiskali Tolminski muzej, se 
sprehodili po starem delu Tolmina in pot nadaljevali do Sotočja. 
Nato pa smo se odpravili še na Kozlov rob. Prijetno utrujeni 
smo prvi dan končali pred šolo, učenci pa so druženje s svojimi 
novimi prijatelji nadaljevali še na njihovih domovih, kjer so tudi 
prespali. Naslednji dan so se učenci v dopoldanskem času 
razvrstili v štiri delavnice: v kuharski delavnici so se urili v 
pripravi in peki frike (njihova značilna jed iz krompirja in 
tolminskega sira) ter v izdelovanju kobariških štrukljev. Fantje 
so v tehniški delavnici izdelovali vetrne elektrarne iz lesa, 
dekleta pa so izdelovala obeske za ključe. V likovni delavnici so 
učenci slikali na majice različne tolminske motive. Po končanem 
delu smo se odpravili na kosilo v gostilno pri Tolminskih koritih, 
v kateri smo se posladkali tudi s slastnimi štruklji, ki so jih učenci 
pripravili zjutraj v kuharski delavnici. Mladi kuharji so si 

Projekt »Ko spoznavam druge, spoznam sebe« se je 
odvijal tudi letos.

prislužili pohvale vseh nas. Sprehodili smo se še čez Hudičev 
most do Dantejeve jame in pot nadaljevali v prelepa Tolminska 
korita. Lansko leto so nebo dva dni prekrivali črni oblaki in ves 
čas je rahlo deževalo. Letos pa nam je bilo vreme naklonjeno in v 
sončnem jesenskem dnevu smo uživali ob vseh lepotah, ki so 
nas obkrožale.
  Naše druženje smo pozno popoldne spet sklenili pred šolo, 
kjer smo novim prijateljem pomahali v slovo in si obljubili, da se 
spomladi srečamo pri nas v Trbovljah.

Katarina Pajer Povh, ravnateljica

V pričakovanju 10. 
Miklavževega sejma
  Predpočitniško dogajanje v GESŠ Trbovlje je bilo pestro. 
Zanimivi dogodki, povezani s šolo in z lokalnim okoljem, so se 
kar vrstili: Gremo peš! (dan, ko so se dijaki določili, da bodo prišli 

iz domačega kraja v šolo »na lastni pogon«), gostovanje 
osnovnošolcev z Izlak, iz Trbovelj, Hrastnika pri urah biologije, 
informatike, fizike, ekonomskih predmetih. Konec septembra 
smo imeli dan, ko smo se posvetili drugačnim oblikam pouka. 
Združili so se tuji jeziki in tako smo zaznamovali dan jezikov, v 
telovadnici so pripravili FairPlay in ga združili s sociologijo …     
Nadstandardna ekskurzija dijakov v London, ogled vseh 
njegovih znamenitosti, nepozabna doživetja (npr. »peš 
maraton«), druženje pa so bili krasen uvod v praznično dogajanje 
in jesenske počitnice. Po vrnitvi v šolske klopi pa se dijaki 
ekonomskega tehnika že veselijo strokovne ekskurzije v 
München, kjer si bodo ogledali tovarno BMW.
  Vsi pa smo v pričakovanju 10. obletnice Miklavževega sejma. 
Praznična darila, majhne pozornosti, sladka razvajanja, pevski 
zbor vas tudi tokrat ne bodo pustili ravnodušne. V vsem tem času 
je sejem dobil nove razsežnosti; vsi so se ga že »navadili«, 
predvsem pa ga še vedno povezuje njegova dobrodelnost. Tokrat 
bodo šla vsa denarna sredstva v šolski sklad GESŠ Trbovlje za 
pomoč našim dijakom. Zato vljudno vabljeni v ponedeljek, 4. 
decembra 2017, od 16. do 19. ure na Gimnazijsko cesto. Veselimo 
se druženja z vami.

GobecNews

Dijaki na ekskurziji v Londonu. 
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Planinski dom na Kumu spet 
med »naj« planinskimi kočami
  V letu 2015 je planinski dom na Kumu v vseslovenski 
glasovalni akciji prejel titulo »naj planinska koča 2015«, v lanskem 
letu zaradi pravil igre ni bil vključen v izbor, v letošnjem letu pa je 
ponovno zasedel odlično drugo mesto. Izbor je potekal s spletnim 
glasovanjem na portalu Siol.net v poletnih mesecih, sklenil pa se je 
v začetku septembra. V glasovanje so vključene planinske koče, ki 
upoštevajo določene okoljske standarde in ki so pridobile 
certifikate »družinam ali okolju prijazne planinske koče«. Planinski 
dom na Kumu se tako postavi v vrsto z veliko drugimi atraktivnimi 
visokogorskimi kočami v naših Alpah in tudi sredogorju. Zato je 
drugo mesto odlična uvrstitev, ki pomeni tudi izvrstno turistično 
promocijo Kuma in Zasavja. 
  Odlična uvrstitev je gotovo zasluga oskrbnika Romana 
Ledinka in njegove ekipe, ki z izjemno srčnostjo skrbijo za dobro 
počutje obiskovalcev, ki prihajajo na Kum kot planinci, rekreativci, 
ljubitelji narave ali pa jih samo premamijo dobrote iz oskrbnikove 
kuhinje. Seveda pa gre zasluga tudi prostovoljcem Planinskega 
društva Kum, ki skrbijo, da je koča vzdrževana in urejena tako, da 
ustreza zahtevanim obratovalnim standardom. Planinci PD Kum 
se v imenu oskrbnika Romana Ledinka in v svojem imenu iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste v glasovanju podprli naš planinski dom 
na Kumu. 
  Veseli nas, da je Kum še vedno prepoznan kot vrh, vreden 
obiska, ne samo kot točka Slovenske planinske poti, Slovenske 
turnokolesarske poti ali Zasavske planinske poti, ampak tudi vrh, 
na katerega se radi povzpnejo posamezniki, ki iščejo v naravi svoj 
mir ali pa se nanj podajo ob različnih prireditvah in pohodih. V 
preteklih mesecih smo tako med drugimi gostili planinske veterane 
iz zasavskih in posavskih planinskih društev, v septembru pa 

slikarje v projektu KumArt, vključno s postavitvijo razstave grafik 
Jožeta Potokarja - Cvrča, dogodek pa je obogatil šansonjer Srđan 
Depolo z Reke. 
  V začetku naslednjega leta pa na Kumu pričakujemo številno 
udeležbo na tradicionalnem 36. novoletnem pohodu, ki bo tokrat 
spet na praznični 2. januar 2018, tako kot je bilo zasnovano na 
samem začetku v letu 1983.

Marjeta Bricl
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Kolesarjenje v Trbovljah
  V KD Partizan Trbovlje smo v mesecu septembru 2017 
končali sezonsko kolesarjenje v Radeče in na Sveto Planino. Na 
prireditvah 3. Bistro kolo Radeče in 2. Blokadin vzpon na 
Planino je letos sodelovalo 62 kolesarjev iz vseh treh zasavskih 
občin. Kolesariti je bilo mogoče vsak dan od 1. aprila do 30. 
septembra 2017. Udeleženci letošnjega kolesarjenja so skupno 
opravili 1.732 voženj in prekolesarili več kot 55.000 km. Na 
obeh prireditvah smo že opravili podelitev priznaj najboljšim 
udeležencem. Zmagovalec za največ vzponov na Planino je bil 
Branko Lozinšek iz Zagorja, takoj za njim pa Mato Jurić in 
Peter Vrtačnik iz Trbovelj. Najstarejši udeleženec Anton 
Sušnik je imel celo 76 let, najmlajši udeleženec Jošt Čop pa 
samo 6 let. Z vožnjami v Radeče je bila letošnja zmagovalka 
Sabina Karaman iz Hrastnika. Drugo in tretje mesto pa sta 
dosegla Anton Cesar in Andrej Ceglar iz Trbovelj. Tudi v 
Radečah je bila starostna razlika kolesarjev zavidljiva, saj je bil 
najstarejši udeleženec Anton Cesar z 80 leti za 75 let starejši od 
najmlajšega Tiana Krošlja, ki je star samo 5 let. Vsi udeleženci 
so bili deležni pogostitve na zaključkih, na katerih so prejeli 
spominske majice in medalje posamezne prireditve. 
Najboljšim v posameznih starostnih skupinah smo podelili 
pokale. Vsakoletni zmagovalec z največ vožnjami pa je vpisan 
na prehodni pokal. Zaradi zadovoljstva udeležencev bomo v 
kolesarskem društvu Partizan Trbovlje v letu 2018 nadaljevali 
prireditvi v sezonskem kolesarjenju in pozivamo vse ljubitelje 
kolesarjenja na sodelovanje v vožnjah v Radeče in z vzponi na 
Planino.
  Vsi na kolo za zdravo telo.

Marjan Meserko, Kolesarsko društvo Partizan

Priznanja so prejeli najboljši udeleženci. (Foto: Milan  
Sladič)
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Citat »BOLJ KOT SITUACIJA JE POMEMBEN NAŠ 
ODZIV NANJO« je eden tistih, ki me vodi skozi 
moje vsakdanje procese, opravila in situacije.
  Citat je izjemno koristen in bi moral biti naš življenjski 
sopotnik. Opozarja o pomenu poznavanja samega sebe oz. 
večnem delu na sebi, osebnostni rasti, dozorevanju in o zlatem 
pravilu – zmernosti. Pa preslikajmo omenjene misli še na 
naslednji aktualni 'dogodek' v našem kraju:
  Med poletno-jesenskim obdobjem je v naših krajih stekla kar 
precejšnja akcija sanacije cest. Akcija, ki je pravzaprav namenjena 
vsem nam – krajanom –, da bomo s svojimi preštevilnimi 
pločevinami na cesti še udobneje vozili do ciljnih točk. In čeprav 
se dela izvajajo za naše udobje, se ljudje nad njimi venomer 
hudujejo. So nestrpni in iščejo vsemogoče 'krivce': prah, ki se jim 
nabira, ker se premalo poliva, da so zaradi polivanja avtomobili 
umazani, hudujejo se na policiste, ki naj bi se skrivali pred vročino. 
Potem so tu še nesposobni izvajalci, ki bi morali drugače urediti 
pločnike, in celo rahlo histeroidni zaključki, da so namerno 
nastavili dolgo rdečo luč. Skratka, domišljije pri iskanju krivca in 
energije za jamranje ne zmanjka. 
  Zakaj je pri tovrstnih situacijah pomemben citat, kakršen je 
naveden na začetku, bi lahko strnili v treh točkah.
1. Ljudje, ki se ne poznajo dobro, pogosto ne vedo, kaj početi s 
samim seboj. So premalo kreativni ter brez strasti in konjičkov. To 
pa povzroča nezmernost v delovanju in razmišljanju. Pogosto in 
posledično so zasvojeni s kemičnimi ali z nekemičnimi 'drogami' 
(kavice in neskončne brezdušne razprave, jamranje, pretiravanje s 
praznimi TV–oddajami ...). Vse mogoče stvari jim pridejo prav, 
samo da lahko pred samim seboj 'pobegnejo'. Vse to se seveda 
odraža tudi pri situacijah, kot je tale s sanacijo cestišč.  

2. Zakaj je pomembno imeti podobne pregovore v mislih vsak 
dan? 
Če imamo dnevni načrt in smo zmerni pri vsem, česar se lotimo, 
se bomo znali napolniti s pozitivnimi mislimi, postali bomo 
ustvarjalni pri porabi lastnega časa in iznajdljivi pri izrabi 
časovnih čepov. Tudi pri čakanju na zeleno luč pri omenjeni 
situaciji. Tak človek seveda ne bo bentil nad vozniki, ki prevozijo 
rdečo, ampak se jim bo raje varno umaknil in jih izpustil čim dlje 
stran od sebe, saj svoj dragoceni čas preveč ceni, da bi se 
izpostavljal ljudem, ki tega časa in sebe ne cenijo v tej meri. Tak 
človek preprosto nima časa za negativizme ter se rajši posveti 
načrtom in pozitivnim mislim, ki jih ti načrti prinašajo. Navdih, ki 
ob tem nastaja, 'povozi' vsakršno nestrpnost.

 
3. Hkrati pa je ravno pri tej skupini pomembno, da ob vsej 
modrosti in intelektu skušajo ljudi iz prve skupine razumeti. Tu pa 
lahko pride do zapleta, saj ego tega včasih ne dovoli. Postanejo 
preveč samovšečni in vzvišeno navedejo, da nimajo časa za takšne 
('neumne') ljudi. A bolje bi bilo razumeti, da nismo vsi enaki in da 
bi jim mogoče prišel prav kak razumevajoč nasvet. Zakaj bi jih (če 
smo že taki intelektualci) še mi izdatno jezili s 'pametovanjem in 
poniževanjem'. Mogoče bi jim bilo bolje omeniti par rešitev, kako 
se v takšnih situacijah odzvati, npr. da se rajši fokusiramo na 
osebne stvari, med čakanjem zavrtimo dobro popevko, napišemo 
SMS, opravimo klic (kar zelo radi počnemo drugače med vožnjo 
in ogrožamo promet), splaniramo preostanek dneva, pomislimo 
na kaj lepega, kar se nam bo še zgodilo, ali pa se spomnimo na kaj 
lepega iz preteklosti. Skratka, pojasnimo jim citat, naveden na 
začetku tega besedila. Če kljub temu naletimo na odpor, pa nam 
preostane le še umik. Drugače kaj hitro lahko tudi sami 
postanemo del tega neskončnega in neproduktivnega jamranja. 
  Na nas je torej, ali se odločimo za delo na sebi in sčasoma v 
omenjenih situacijah uporabimo podobne citate ali pa se bomo 
vse življenje vrteli v krogu kratkoročnih zadovoljitev in instantnih 
občutkov sreče ter ego zmag, pa čeprav bo ves čas nevrotičen 
občutek, da je 'nekdo kriv' za našo slabo voljo, ter občutek, da 
nam vedno 'nekaj manjka'.
  Ne čakajmo na druge ljudi, da se spremenijo. Spremenimo 
rajši sebe. Pot bo na začetku mogoče težka. Kakšno priznanje 
sebi bo mogoče najprej tudi boleče, ampak na dolgi rok bomo 
imeli zagotovljen notranji mir, postali bomo aktivnejši v mislih in 
dejanjih, sebi pa bomo povzročali precej manj stresa v neizbežnih 
vsakodnevnih konfliktih. 
  Vprašanje se torej glasi, ali smo pripravljeni na vsakodnevno 
učenje in delo na sebi ali pa se bomo rajši še naprej s strahom (in z 
jezo, ki je posledica tega strahu) spoprijemali z vsemi situacijami, 
ki na nas čakajo – če to hočemo ali pa ne. 

Alen Baumkirher



križanka

NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 
22. decembra 2017 pošljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna 
križanka), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

Nagrada: 3-krat copati V središču Zasavja.
Nagrajenke prejšnje križanke so: Manca Bovhan, Maja Potisek, Toni Dolenc in Erika Šergan.  
Čestitamo!

Lokalno televizijo ETV lahko spremljate tudi v Trbovljah v KKS EVJ Elektroprom in v sistemu 
Telemach. Na naših videostraneh, na naši spletni strani (www.etv.elektroprom.si) in na 
socialnih omrežjih so objavljeni naš pester tedenski TV-spored in posnetki naših oddaj. Na vaš 
elektronski naslov vam lahko redno pošiljamo naše oddaje, TV-spored in nagradna vprašanja. 
Dobite nas na etv@elektroprom.si ali na 03 56 57 158.
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petek, 1. 12. 

ob 10. uri 

Okraševanje smrečic, Dom upokojencev FS Trbovlje

od 15. do 19. ure

Smučarski sejem, SD Trbovlje, spodnja avla DDT

ob 18. uri

Šahovski turnir, Šahovski klub Rudar

ob 18. uri

Povorka uniformirancev ob praznovanju sv. Barbare od rudniške uprave do 

delavskega doma, društvo Ruda in DDT

ob 19. uri

Odprtje likovne razstave Stojana Špegla ob sv. Barbari, Nova galerija DDT. Razstava bo 

odprta do 14. decembra.

ob 19.30

Slavnostna akademija ob sv. Barbari – predvajanje filma o Viliju Fajdigi (Beno Kreže), 

kinodvorana DDT, Društvo Ruda in DDT

ob 20. uri

Koncert: KLT by Whiteman feat. GF + gostje: Jani Kovačič, Suha južina. Vstopnina: 3 

evre, Dom Svobode Trbovlje, KD Svoboda Trbovlje, MCT

sobota, 2. 12.

od 9. do 17. ure

Smučarski sejem, SD Trbovlje, spodnja avla DDT

ob 10.30

3. Lutkovni abonma Zimska pravljica, Lutkovno gledališče Fru Fru, kinodvorana DDT

ob 10.30

Pravljična urica na »Ta veseli dan kulture«, Katra Kozinc in Katra Hribar Frol bosta 

prebrali pravljico Bukmandeljc, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

ob 19. uri

zaključek plesne sezone (za članice in člane ter tečajnice in tečajnike), Dom 

Svobode, PK Samba Pa Ti

nedelja, 3. 12.

ob 9. uri

Šahovski turnir, Šahovski klub Rudar

ponedeljek, 4. 12.

od 16. do 19. ure 

Miklavžev sejem, na Gimnazijski cesti, GESŠ

ponedeljek, 4. 12., 11. 12., 18. 12. 

ob 10. uri

Ure slovenske kulture za albansko govoreče – Večgeneracijski center Zasavje, 

brezplačno, obvezne prijave na tel. 068 613 954, ZLU

ob 17. uri

Vodena vadba z Julijo (meditacija) – Večgeneracijski center Zasavje, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 068 613 954, ZLU

ponedeljek, 4. 12.

ob 18. uri

Miklavževanje in obdaritev stanovalcev, DUFS

torek, 5. 12., 12. 12., 19. 12. 

ob 10. uri 

Medgeneracijska skupina Siničke – Večgeneracijski center Zasavje, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 068 613 954, ZLU

torek, 5. 12. 

ob 16. uri

Nastop učencev Glasbene šole Trbovlje »Veseli december«, DUFS

ob 17. uri

Ključ: delavnica LinkedIn za mlade iskalce zaposlitve (obvezne prijave: 

katra.kozinc@mct.si), Klub MCT, MCT 

sreda, 6. 12. 

ob 10. uri 

Tombola, DUFS

ob 17. uri

Gost pripoveduje: Blaž Vozelj: Miklavž – predstavitev slikanice za dislektike (vabljeni tudi 

starši, stari starši in skrbniki), pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 17. uri

Literarni večer Ob ziherci, Društvo upokojencev Trbovlje, Ulica 1. junija 16, Literarni 

prijatelji pri DUT

ob 18. uri

Predavanje v izvedbi Ekološke trgovine Gajbica, predava dr. Iztok Ostan, čitalnica 

oddelka za odrasle, KTS

ob 19. uri

Koncert Mandoline, gledališka dvorana DDT

četrtek, 7. 12. 

ob 10. uri 

Starševski klepet v objemu besed: Saša Žlak Jamšek (Sasha salon): Mama – lepa »od 

znotraj« in »od zunaj« (obvezne prijave na tel. št. 03 56 25 714), pravljična soba 

Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 11. uri 

Športna rekreacija za zdravje – Večgeneracijski center Zasavje, brezplačno, obvezne 

prijave na tel. 068 613 954, ZLU

ob 15. uri 

Koline, DUFS

ob 17. uri

Odprtje Zaključne razstave Društva revirskih likovnikov Relik. Razstava bo odprta do 27. 

decembra, stara galerija, Relik

ob 18. uri

Dobrodelni sejem in prireditev »Slovenska beseda je beseda praznika, petja in 

vriskanja« (I. Cankar: Kurent), DDT, organizator OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

ob 18. uri

Predstavitev knjižnega prvenca »Perdikas«, avtor Sebastjan Pešec, Klub MCT, MCT

ponedeljek, 11. 12.

ob 10. uri

Predstavitev Čebelarskega društva Trbovlje in degustacija letošnjega medu, 

Čebelarsko društvo Trbovlje, DUFS

torek, 12. 12.

ob 17. uri 

Alzheimer cafe, DUFS

ob 19.30

Gledališki abonma Žalujoča družina, SLG Celje in PG Kranj, gledališka dvorana DDT, 

DDT

sreda, 13. 12. 

ob 15. uri 

Srečanje s svojci v gospodinjski skupini Dušica, DUFS

od 15. do 16. ure 

Svetovalna urica: Mapa osebnih dosežkov, brezplačno, obvezne prijave na tel. 03 56 

31 191 ali isio.zasavje@zlu.si, ZLU

ob 17. uri

Pravljična urica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 19. uri

Po Trbovljah s kumerati: predstavitev Lions kluba Trbovlje (pogovor vodi Katra Hribar 

Frol), čitalnica oddelka za odrasle, KTS

ob 19. uri

Predpremiera Vojna zvezd: Poslednji Jedi, kinodvorana DDT

ob 19. uri

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Trbovlje, DDT

četrtek, 14. 12. 

ob 9. uri

MCZoS na obisku, Zeliščarska delavnica – Večgeneracijski center Zasavje, 

brezplačno, obvezne prijave na tel. 040 457 079, ZLU

ob 16. uri 

Nastop folklorne skupine Korenine, DUFS

ob 16. uri 

Gusarsko gledališče kapitana Dade, otroška gledališka predstava, Klub MCT, MCT

ob 19. uri

Božično-novoletni koncert Glasbene šole Trbovlje, DDT

četrtek, 14. 12., 21. 12. 2017, ob 17. uri

Ure za vzgojo – Večgeneracijski center Zasavje, brezplačno, obvezne prijave na tel. 

068 613 954, ZLU

petek, 15. 12.

od 15. do 20. ure

Dežela pravljičnih nasmehov, Ulica 1. junija

Srečanje šahistov in članov šahovskega kluba, Šahovski klub Rudar

ob 18. uri

Podelitev Zlate vrtnice, gledališka dvorana DDT, Turistično društvo Trbovlje

sobota, 16. 12.

od 8. do 12. ure

Dežela pravljičnih nasmehov, Ulica 1. junija

ob 16. uri

5. tradicionalni kumlanski dan sladic, Na Dobovcu »pr' Alkot«, TRD KP Kum - Dobovec

ob 19. uri

Pogovorni večer »Trbovlje nekoč«, Klub MCT, MCT

ponedeljek, 18. 12.

ob 17.30

Literarni krožek, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

ob 18. uri

Predbožični nastop pevske skupine Un s Trboul, DUFS

torek, 19. 12. 

ob 10. uri

Praznovanje rojstnih dni, DUFS

ob 17. uri

Praznična VegeKuhna, kuhinja hostla MCT, MCT 
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ponedeljek, 8. 1., 22. 1., 29. 1.

ob 17. uri

Vodena vadba z Julijo (meditacija) – Večgeneracijski center Zasavje, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 068 613 954, ZLU

torek, 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1. 

ob 10. uri

Medgeneracijska skupina Siničke – Večgeneracijski center Zasavje, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 068 613 954, ZLU

torek, 9. 1. 

ob 16. uri

Ključ: Delavnica javnega nastopanja za mlade iskalce zaposlitve; obvezne prijave in 

dodatne informacije na katra.kozinc@mct.si, Klub MCT, MCT

sreda, 10. 1. 

ob 17. uri

Mednarodna pravljična urica v sodelovanju z MCT, pravljična soba Tončka 

Knjigoljuba, KTS

od 15. do 16. ure

Svetovalna urica: Mapa osebnih dosežkov, brezplačno, obvezne prijave na tel. 03 56 

31 191 ali isio.zasavje@zlu.si, ZLU

ob 18. uri

Predavanje v izvedbi Ekološke trgovine Gajbica, predava dr. Ostan, čitalnica oddelka 

za odrasle, KTS

četrtek, 11. 1. 

ob 9. uri

MCZoS na obisku, možganski trening – Večgeneracijski center Zasavje, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 040 457 079, ZLU

ob 9. uri

Ključ: Delavnica pisanja življenjepisov za mlade iskalce zaposlitve; obvezne prijave in 

dodatne informacije na katra.kozinc@mct.si, Klub MCT, MCT

ob 18. uri

Starševski klepet v objemu besed: Uršula Turnšek: MNRI-sistem (obvezne prijave na 

telefonski številki 03 56 25 714), pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

sreda, 17. 1. 

ob 17. uri

Plesna pravljica v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje, pravljična soba Tončka 

Knjigoljuba, KTS

ob 19. uri

Predavanje: Tibor Hercegonja: Kultura nenasilja, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

četrtek, 18. 1. 

ob 9. uri

MCH na obisku, ustvarjalna delavnica – Večgeneracijski Zasavje, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 041 893 422, ZLU

petek, 19. 1.

ob 19. uri

Koncert Tanje Žagar, gledališka dvorana DDT

sreda, 24. 1. 

ob 17. uri

Pravljična urica: Kako je Vilko vzljubil zimo?, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 17. uri

Literarni večer Poezija Lee Hlebec, Društvo upokojencev Trbovlje, Ulica 1. junija 16, 

Literarni prijatelji pri DUT

ob 19. uri

Predstavitev knjige Mene ne bo noben jebo, gosta: Kamenko Kesar in Alenka Kesar, 

čitalnica oddelka za odrasle, KTS

četrtek, 25. 1. 

ob 18. uri 

Starševski klepet v objemu besed: Uršula Turnšek: MNRI-sistem (obvezne prijave na 

telefonski številki 03 56 25 714), pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

petek, 26. 1. 

ob 19.30

Štilčki 2017, Dom Svobode, Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje

sobota, 27. 1. 

ob 19.30

Štilčki 2017, Dom Svobode, Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje

ponedeljek, 29. 1. 

ob 17.30

Literarni krožek, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

torek, 30. 1. 

ob 17.30

Buklžur, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

sreda, 31. 1. 

ob 17. uri

Zimska ustvarjalnica, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 19. uri

Predavanje o eteričnih oljih DoTerra, predavateljica: Martina Vitanc, čitalnica oddelka 

za odrasle, KTS

ob 17.30

Buklžur, čitalnica oddelka za odrasle, KTS

ob 19. uri

Božično-novoletni koncert »Božično-novoletne zgodbe« VS Plavica, Gradič. Vstopnine 

ni. VS Plavica

ob 19.30

Nora dekliščina, gledališka dvorana DDT, Špas Teater

sreda, 20. 12.

ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica: novoletni okraski, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS

ob 19. uri

Pevski zbor Eho in Lutkovna skupina Lučka, lutkovno-glasbena predstava »SREČA ZA 

DVA«, gledališka dvorana DDT

Četrtek, 21. 12.

ob 9. uri

MCH na obisku, ustvarjalna delavnica – Večgeneracijski center Zasavje, brezplačno, 

obvezne prijave na tel. 041 893 422, ZLU

ob 16. uri 

Božično-novoletni koncert dijakov in učiteljev STPŠ, večnamenski prostor STPŠ

ob 17. uri

Srečanje domoznanske skupine Pr' Bukmandeljci: Povezujejo nas spomini, čitalnica 

oddelka za odrasle, KTS

ob 18. uri 

Žive jaslice in obdaritev stanovalcev, DUFS

ob 18. uri

Starševski klepet v objemu besed: Urška Majcen in Ana Ledinek: Berem jaz, bereš ti, 

berem ti! (obvezne prijave na telefonski številki 03 56 25 714), pravljična soba Tončka 

Knjigoljuba, KTS

ob 18. uri

Noč kratkih fimov, vstop prost, kinodvorana DDT

ob 19. uri

Pogovorni večer Homo S Sapiens in koncert, kavarna DDT

petek, 22. 12. 

ob 10. uri 

Peka piškotov, DUFS

ob 11. uri

Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti z naslovom Moja Slovenija, šolska 

telovadnica, OŠ Ivana Cankarja 

sobota, 23. 12. 

ob 14. uri

Obisk Božička in ogled igrice Sapramiška v izvedbi zasavskega VDC, dvorana PGD 

Čeče

ob 19. uri

Božično-novoletni koncert, dvorana PGD Čeče

Božično-novoletna zabava z DJ Dadyjem, klub Mesečina, Občina Trbovlje

torek, 26. 12. 

ob 10. uri

Štefanovo – blagoslov konj v sodelovanju s KD Trbovlje in z župnijo sv. Martina Trbovlje - 

Čeče pred cerkvijo

ob 15. uri 

Sveta maša, DUFS

ob 19.30

Novoletni koncert Delavske godbe Trbovlje, gledališka dvorana DDT

četrtek, 28. 12.

ob 17. uri

Sprevod Dedka Mraza s pravljičnim spremstvom

po sprevodu, ob 18. uri animacija z Majo Kokol pred DDT

ob 18. uri 

Novoletni ples, DUFS

ob 19. uri

Stand-up predstava: Neprilagojeni (Martina Ipša, Klemen Bučan, Željkić), vstop prost, 

Klub MCT, MCT

petek, 29. 12. 

ob 12. uri 

Novoletna poslanica, DUFS

JANUAR

Ponedeljek, 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1. 

ob 10. uri

Ure slovenske kulture za albansko govoreče – Večgeneracijski center Zasavje, 

brezplačno, obvezne prijave na tel. 068 613 954, ZLU

torek, 2. 1. 

36. tradicionalni novoletni pohod na Kum, Planinsko društvo Kum Trbovlje

sreda, 3. 1. 

ob 17. uri

Pravljična urica: Neke zimske noči, pravljična soba Tončka Knjigoljuba, KTS
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  V Trbovljah imamo že od leta 1981 stavbo, ki so ji domačini 
nadeli ime Bela hiša – besedi, ki pred oči prikličeta nežnost, 
nedolžnost, čarobnost, otroškost. Tine Lenarčič o stavbi na Ulici 
1. junija 19, v kateri dandanes domuje Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje in je bila po načrtu arhitekta Gvida Burje zgrajena leta 
1981, zapiše, da je ime dobila zaradi organizacij, ki so včasih v njej 
delovale (npr. družbenopolitične organizacije, SZDL, Občinski 
komite Zveze komunistov, Občinski odbor Zveze socialistične 
mladine Slovenije, Občinski in Medobčinski odbor Zveze 
sindikatov in Občinski odbor Zveze borcev NOV). Kot pravi 
Lenarčič: »Hudomušneži, ki so to hišo tako poimenovali, so imeli 
najbrž v mislih Belo hišo ameriškega predsednika ali pa Beli dom 
v Moskvi. /…/ Marsikdo pa jo po barvi organizacij, ki so v njej 
delovale, še danes imenuje Rdeča hiša.« Pred letom 1981 so na tej 
lokaciji stale tri hiše: večja, gostilna Volker, in dve manjši; 
porušene so bile leta 1952 oz. leta 1979. 
  Kaj si o poimenovanju stavbe mislijo prebivalci severnega 
stanovanjskega dela, ni znano, bi pa bilo zanimivo izvedeti, kaj si o 
imenu in ironičnem pomenu, ki ga odkriva, mislijo stalni stanovalci 
trboveljske knjižnice: knjižni molji, škrat Bukmandeljc ter pravljična 
črvička Tonček Knjigoljub in Tončka Seliškarjeva. Skoraj gotovo je 
le, da v najčarobnejšem in najbolj prazničnem mesecu leta stavbi 
ime »Bela hiša« še kako pristoji – ko sneg pobeli črni asfalt pred njo 

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

Trboveljčan

Bela hiša
 

in zakrije sivost nekdaj popolnoma bele fasade ter temo osvetljuje le 
luč, ki sije iz okroglih knjižničnih oken, bi mimoidoči res lahko 
verjeli, da se v stavbi skrivajo pravljična bitja, ki kukajo izmed 
knjižnih polic. Držim pesti, da bosta tokratni december in čas, ki 
prihaja za njim, to pravljično belino ohranila in leto 2018, ko 
trboveljska knjižnica zaznamuje tri pomembne jubileje (110 let 
knjižnične dejavnosti v Trbovljah, 15 let od podpisa akta o 
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje in 
10 let izvajanja projekta Noč v knjižnici – noč z Andersenom), 
napolnila z ljubeznijo do knjig, branja in povezovanja. 

Katra Hribar Frol

  Vira: 
– Ivančič Lebar, Irena (1999): Naše Trbovlje, Izlake Grafex.
– Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in počez, 

Trbovlje, Tiskarna Tori.


