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  Prihodnje leto se spet vidimo, saj mislimo, da akcija, kakršna 
je ta, veliko pripomore tudi k ozaveščanju ljudi, krajanov. Upamo 
in želimo si, da bi bilo odpadkov v naravi z leti manj in da bi se 
ljudje bolj zavedali pomena čistega okolja, ki nenazadnje vpliva 
tudi na kakovost bivanja.

Čistilna akcija Očistimo in 
uredimo Trbovlje
  Za nami je še ena uspešna čistilna akcija Očistimo in uredimo 
Trbovlje, ki jo je Občina Trbovlje organizirala prejšnjo soboto. 
Ocenjujemo, da se je akcije udeležilo več kot 1.500 občank in 
občanov, še posebej veseli pa smo odziva vrtca, osnovnih in 
srednjih šol, društev, klubov, krajevnih skupnosti ter seveda 
posameznikov, ki ste bili v soboto z nami in nam pomagali očistiti 
občino. Skupaj nam je uspelo zbrati 5 ton odpadkov in napolniti 
več vreč z odpadki kot prejšnje leto, kar ponovno dokazuje, da 
smo bili uspešni. Največ odvrženih odpadkov je ob cestah, ki 
vodijo na podeželje, posledično je bilo največ zbranih odpadkov 
na naslednjih območjih: Klek, Barlič, Medvednica, Planinska vas, 
ob cestah Trbovlje–Čeče in Trbovlje–Jager. Akcija pa je bila 
učinkovita tudi v mestu. 
  Najlepše se zahvaljujemo vsakemu, ki je z udeležbo dokazal, 
da mu je mar za okolje, v katerem živi, in seveda hvala društvom, 
zavodom, klubom ter krajevnim skupnostim, ki so pokazali 
veliko samoiniciative in z dobro voljo pristopili k projektu. 
Zahvaljujemo se tudi JP komunala Trbovlje za odvoz zbranih 
odpadkov. 

Z vami delimo nekaj utrinkov čistilne akcije. 

  Z zarisanimi kolesarskimi pasovi po občini se je nekoliko 
spremenil tudi režim za vse udeležence v prometu, zato ga želimo 
obrazložiti širši javnosti, da bo promet stekel kar najbolj tekoče 
ter da se bodo vsi udeleženci držali predpisov in pravil. Še enkrat 
želimo poudariti, da so vse uvedene spremembe skladne z 
zakonom, pregledane s strani države in popolnoma ustrezajo 
vsem predpisom. Predstaviti želimo nekaj situacij in odsekov, kjer 
so vrisane kolesarske poti, ter obrazložiti, kako se na določenem 
odseku vozi, kdo ima prednost in kakšna je omejitev na tem 
območju.

Trbovlje se pridružujejo družini 
evropskih mest s kolesarskimi 
potmi

ODSEK OD TRGOVINE MERCATOR DO 
DIMNIKA OSTAJA DVOSMEREN

  Svojo pot kolesar začne pri križišču pri trgovini Mercator in 
nadaljuje mimo policije do Dimnika. Tu je pomožni kolesarski 
pas (na obeh straneh cestišča) zarisan s prekinjeno črto, kar 
pomeni, da PO TEM PASU VOZI TUDI VOZILO; v primeru, 
da na svoji poti sreča kolesarja, ima ta absolutno prednost. Vozilo 
kolesarja lahko obvozi, če z nasprotne poti ni nobenega 
avtomobila. Cesta na tem odseku še vedno ostaja dvosmerna.

PROMETNI REŽIM NA RUDARSKI CESTI

  Od Rudarja do Zdravstvenega doma Trbovlje je kolesarski 
pas zarisan na desni strani, in sicer s polno črto, kar pomeni, da ga 
VOZNIKI, KI PO ENOSMERNI CESTI PRIPELJEJO Z 
NASPROTNE SMERI, NE SMEJO PREVOZITI.
  V nasprotni smeri (proti krožišču na Trgu revolucije) je, kot že 
rečeno, zarisan skupni vozni pas, kar pomeni, da KOLESAR IN 
AVTOMOBIL VOZITA PO SKUPNEM PASU.
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  Na tem odseku je kolesarski pas zarisan na cestišču med 
voznim pasom in pločnikom. Gre za kolesarski pas, ki je ločen od 
voznega pasu s polno črto, zato motorno VOZILO POLNE 
ČRTE NE SME PREVOZITI. Motorno vozilo in kolesar tako 
vozita vzporedno drug ob drugem.

  Od Dimnika do krožišča pri Zdravstvenemu domu Trbovlje 
je vrisan skupni vozni pas, KOLESAR IN AVTOMOBIL 
VOZITA PO ISTEM PASU, zato je na tem pasu slika kolesa 
zarisana na cesti (v tej smeri velja enak režim vse do krožišča na 
Trgu revolucije). V nasprotni smeri pa je od Zdravstvenega doma 
Trbovlje do Mercatorja še vedno dvosmerni promet. V tej smeri 
je kolesarska steza vrisana kot pomožni kolesarski pas s 
prekinjeno belo črto, TOREJ VOZILO LAHKO PELJE PO 
TEM PASU, ČE PRI TEM NE OVIRA KOLESARJA. Če je na 
tem pasu kolesar, ima ta absolutno prednost pred vozilom.

ODSEK NA REGIONALNI CESTI OD KROŽIŠČA 
NA TRGU REVOLUCIJE DO KRIŽIŠČA KAMNIKAR

ODSEK OD DIMNIKA DO KROŽIŠČA 

Še nekaj besed o zožitvi državne ceste. Je ta ožja, kot je v 
drugih mestih?
  Cesta na odseku od krožišča na Trgu revolucije do križišča 
Kamnikar je dovolj široka, da se je lahko kolesarska steza zarisala 
po cesti. V našem primeru je celotna širina ceste 7,5 metra, širina 
pločnika pa 1,5 metra, po zakonu pa bi bila zadostna širina ceste 6 
metrov, kar pomeni, da bo še vedno širša od predpisane. Širina 
novih voznih pasov bo torej povsem standardna, tako kot v 
številnih drugih mestih, mogoče se bo nanjo treba zgolj navaditi, 
saj smo bili do zdaj vajeni nekoliko širših odsekov cest po občini. 
Potrebno je razumeti, da smo geografsko omejeni, zato je 
kolesarska steza tako vrisana najbolj optimalno.

Napačno je prepričanje, da je občina zgolj za zaris 
črt namenila 120.000 evrov, od tega je kar 93.000 
evrov pridobila iz evropskih sredstev. Vrednost 
celotnega projekta, ki še ni končan, je 120.000 
evrov. Poleg zarisa talnih označb in prometnih 
znakov se urejajo še ločilni otoki in dvig ploščadi, ki 
bodo umirjali promet, postavljen je bil števec 
kolesarjev, do jeseni pa bodo na sedmih lokacijah 
nameščene tudi nadstrešnice za kolesa.

S pomočjo kohezijskih sredstev smo na razpisu za 
projekt kolesarskih poti uspeli pridobiti 93.000 evrov.

Do jeseni bo po mestu stalo sedem nadstrešnic za 
kolesa, v vsaki bo na voljo 10 mest, kamor bodo 
kolesarji svoje kolo lahko parkirali. Postavljene 
nadstrešnice bodo imele možnost nadgradnje 
sistema izposoje koles, ki ga bomo vzpostavili v 
prihajajočih letih. Postavljene bodo na naslednjih 
lokacijah: park, Obrtniška cesta, Kešetovo, 
Zdravstveni dom Trbovlje, stadion Rudar, igrišče 
Partizan, Zasavski muzej Trbovlje.

Avtomobil črte ne sme 
prevoziti.

Kaj označbe pomenijo?Označba 
na cesti

Kolesar in avto vozita po 
istem pasu.

Avtomobil črto prevozi v primeru, 
da na pomožnem kolesarskem 
pasu ni kolesarja; v primeru, da 
kolesar vozi po pomožnem 
kolesarskem pasu, ima ta 
absolutno prednost. Avtomobil 
kolesarja lahko obvozi, v kolikor ni 
nasproti vozečega vozila.
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  Že drugo leto zapored se podeljuje tudi nagrada za najbolj 
urejeno krajevno skupnost. Komisija za podelitev zlate sončnice 

Letošnji občinski nagrajenci

Častni občan
Cveto Majdič – za posebne zasluge in izjemne dosežke, 
pomembne za Trbovlje

Krajevna skupnost Čeče – za najbolj urejeno krajevno 
skupnost

Nagrada zlata sončnica 

  Njegov prispevek na gospodarskem področju ter v 
družbenih, športnih in ljubiteljskih dejavnostih v občini je tako 
velik, da si zasluži naziv častnega občana. 

  Cveto Majdič, čigar delo je prepoznano in cenjeno na 
številnih področjih, se je rodil pred skoraj devetdesetimi leti v 
Trbovljah. Obiskoval je trboveljsko osnovno šolo, gimnazijo in 
meščansko šolo, kot gimnazijec pa je nadaljeval šolanje na 
rudarski metalurški fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju se 
je zaposlil v RTH, pozneje na RGD in Rudisu. Do upokojitve je 
opravljal številne družbenopolitične naloge, saj je bil namestnik 
predsednika republiškega komiteja za energetiko, predsednik 
sindikata energetike v ZSS, član družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije in predsednik Sveta uporabnikov 
v izobraževalni skupnosti Slovenije. V občini je bil odbornik, 
predsednik sveta za finance, predsednik sveta za telesno kulturo 
in podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine Občine Trbovlje. 
Njegov prispevek k trboveljskemu športu je ogromen. Bil je 
aktiven športnik v alpskem smučanju in rokometaš Rudarja. 
Lahko rečemo, da je bil eden od začetnikov organiziranja 
rokometa v Trbovljah, prav tako pa je vodil tudi odbor za 
izgradnjo kegljišča v Trbovljah ter odbor za izgradnjo smučišča 
Medvednica. Spomini in številne izkušnje so prispevale k temu, 
da je leta 1999 izdal knjigo Zgodovina smučanja v Trbovljah. 
Aktiven je bil tudi v Planinskem društvu Trbovlje, še vedno pa je 
aktiven član Filatelističnega društva Trbovlje ter Zasavskega 
društva seniorjev managerjev in strokovnjakov. 

  Lavra Izgoršek kot sekretarka Društva prijateljev mladine 
Trbovlje skrbi, skupaj s prostovoljci, da mladim v našem mestu 
nikoli ni dolgčas, da prijazno besedo in pomoč pri njej najdejo tudi 
tisti, ki jih morda drugi ne opazijo. Organizira številne dogodke za 
otroke, skupaj s prostovoljci sodeluje pri prireditvah v lokalnem 
okolju, če je potrebno, pomaga tudi organizacijam od drugod, ko 
se le-te obrnejo nanjo in na njene sodelavce. S svojo humanitarno 
aktivnostjo omogoča letovanja in obdaritve vse večjega števila 
otrok, s pozitivno energijo in z zgledom, ki ga daje preostalim 
prostovoljcem, zna motivirati ljudi, da sodelujejo v njihovih 
aktivnostih, da pomagajo sočloveku in skrbijo za naše otroke. 
Brez nje in njene ekipe ne bi bilo sprevoda Dedka Mraza, pustnega 
karnevala, otroških parlamentov in drugih dogodkov, ki jih 
organizira Društvo prijateljev mladine Trbovlje. Trudijo se tudi na 
področju socializacije dolgotrajno brezposelnih staršev 
samohranilcev. Lavra pri svojem delu uspešno sodeluje s 
številnimi ustanovami v lokalnem okolju ter z Občino Trbovlje. Z 
zbranimi sredstvi na dogodkih večkrat pomaga otrokom iz 
socialno hudo ogroženih družin ali otrokom z zdravstvenimi 
težavami, potrebnimi operacije in medicinske oskrbe. Prav tako so 
kot društvo z veseljem priskočili na pomoč pri ureditvi bivalne 
note v Bevškem, sodelujejo pa tudi pri projektu Božiček za en dan. 
  Viden je Lavrin prispevek k trajnostnemu socialnemu razvoju 
Trbovelj; številni projekti, aktivnosti ter seveda požrtvovalnost pri 
njenem delu pa so bistvenega pomena na področju trajnostnega 
razvoja občine. Z njeno neskončno ljubeznijo do dela z mladimi, 
velikim čutom za odgovornost in s pomočjo otrokom deluje 
predvsem v okviru socialnega stebra trajnostnega razvoja, na 
področju katerega je dosegla nadpovprečne uspehe in rezultate, ki 
so bistvenega pomena za našo lokalno skupnost, zato gre 
posebno priznanje županje Občine Trbovlje letos v njene roke.

za najbolj urejeno krajevno skupnost v Občini Trbovlje je na 
podlagi opravljenih pregledov vseh krajevnih skupnosti ocenila 
urejenost krajevne skupnosti kot celote, skrb in prizadevnost 
krajanov za videz okolja, v katerem živijo, čisto in kakovostno 
bivalno okolje ter varovanje kulturne in naravne dediščine. V KS 
Čeče dajejo krajani velik poudarek na celovito urejenost okolja, 
objektov ter pomožnih objektov, prav tako pa tudi na vzdrževanje 
reda in čistoče. Urejena so tudi dvorišča, gospodarski objekti in 
preostala arhitektura, ki se sklada z okolico, prav tako pa skrbijo 
za ocvetličenje skupnosti ter hortikulturo. 

Posebno priznanje županje
Lavra Izgoršek – za nadpovprečno delo, ki je preseglo 
okvire delovanja društva in prispevalo k razvoju, ugledu 
ter uspehu občine 
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Posebno priznanje županje

  MTB Trbovlje je ekipa nadobudnih, energičnih in 
samoiniciativnih članic in članov, ki pod tem imenom, bolj ali manj 
v enaki zasedbi, delujejo že več let. Ekipa je v tem času prirejala 
pokalno dirko pod imenom Downhill Javor, ki je potekala pod 
Sveto Planino oziroma Partizanskim vrhom nad Trbovljami. 
Nekoč pa se je utrnila ideja, da bi poleg domačih stez tekmovali 
tudi v nekoliko bolj prijaznem podnebju. Pot jih je popeljala na 
Lošinj, kjer so leta 2013 pripravili prvo dirko v spustu in leto 
pozneje dirko prve kategorije UCI. Z izkušnjami, idejami in s 
pogumom so se podali v kandidaturo za dirko svetovnega pokala. 
Pri tem so bili uspešni, zato smo ponosni, da je prav trboveljski 
klub v sodelovanju z lokalnim organiziral dirko svetovnega pokala 
v spustu z gorskimi kolesi – Mercedes Benz UCI Mountain Bike 
World Cup, ki je potekala letošnjo pomlad na Lošinju. 

  Ekipa Mountain bike kluba Trbovlje je poskrbela za 
neverjetno organizacijo in dober vtis. Ponosni smo na njihovo 
delo, trud in prizadevnost. Ime Trbovelj so članice in člani MTB 
Trbovlje ponesli daleč, ne samo k sosedom na Hrvaško, ampak 
tudi v številne druge države, iz katerih so prihajali tekmovalci, zato 
si za svoje delo več kot upravičeno zaslužijo posebno priznanje 
županje Občine Trbovlje. 

  Kar 215 najboljših tekmovalcev na svetu se je pomerilo na 
kratki, unikatni, a tehnično zelo zahtevni progi, s katero so bili 
prav vsi tekmovalci zadovoljni. Dirko si je v živo ogledalo okoli 5 
tisoč ljudi, neposredni prenos RED BULL Media House pa je 
dosegel milijone. O dirki je poročalo prek 100 novinarjev iz 25 
držav. V številčni organizacijski ekipi je sodelovalo več kot 30 
Zasavcev.

Mountain bike klub Trbovlje – za nadpovprečno delo, ki 
je ime Trbovelj poneslo ne samo iz Zasavja, ampak tudi 
prek meja Slovenije 

Komisija za občinska priznanja letos ni prejela 
nobenega predloga za podelitev prvojunijske 
nagrade, zato ne bo podeljena.

  Objavljen je bil javni razpis za dodelitev spodbud za 
pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v Občini 
Trbovlje v letu 2018 v vrednosti 100.000 evrov. Gre za spodbude, ki 
jih občina namenja začetnim investicijam in investicijam v širjenje 
dejavnosti ter razvoj; namenjene so tudi odpiranju novih delovnih 
mest in samozaposlovanju. Prav tako občina sofinancira delovanje 
mladih podjetij ter podjetniške krožke za osnovnošolce in 
srednješolce. Nepovratna sredstva smo namenili samostojnim 
podjetnikom ter mikro in malim gospodarskim družbam s sedežem 
v Trbovljah. Rok za oddajo je bil do 9. aprila, prejeli pa smo 95 vlog. 

Spodbujamo in pospešujemo 
razvoj podjetništva in 
gospodarstva
  V luči zagotavljanja ugodne podjetniške klime občina zagotavlja 
sredstva, namenjena spodbujanju podjetništva in zaposlovanja.

Sofinanciramo male čistilne 
naprave
  Občina Trbovlje je objavila Javni razpis za sofinanciranje 
malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje v 
letu 2018. 

Z malimi komunalnimi čistilnimi napravami morate občani 
opremiti objekte, pri katerih se odpadna voda posredno ali 
neposredno odvaja v vode brez predhodnega čiščenja, prav tako 
pa tudi objekte, katerih obstoječi način odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode ni skladen s predpisi. Občane zato 
vabimo, da izkoristijo finančno spodbudo pri nakupu malih 
komunalnih čistilnih naprav, dokler jim je ta še na voljo.

  Javni razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih objektov, ki 
se nahajajo izven območij aglomeracij in nimajo urejenega 
ustreznega odvodnjavanja odpadnih voda. To so na primer 
naselja oziroma deli naselij: Dobovec, Planinska vas, Čebine, 
Čeče, Ključevica, Knezdol, Ojstro, Ostenk, Prapreče, Sv. Planina, 
Vrhe, Završje, Župa itn. Točne informacije o naseljih oziroma 
delih naselij, ki so upravičeni do koriščenja sredstev, lahko občani 
pridobijo pri JP komunala Trbovlje. 

Vsebina razpisa in razpisna dokumentacija sta vam 
na voljo na naši spletni strani v rubriki Javni razpisi.

Posameznik lahko pridobi do 1.200 evrov.

To so na primer naselja oziroma deli naselij: 
Dobovec, Planinska vas, Čebine, Čeče, Ključevica, 
Knezdol, Ojstro, Ostenk, Prapreče, Sv. Planina, Vrhe, 
Završje, Župa itn.

V obnovo stanovanjskih 
zgradb kulturne dediščine s 
finančno pomočjo občine
  Občina Trbovlje objavlja Javni razpis za sofinanciranje 
obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, 
varovanih kot kulturna dediščina v trboveljski občini. Z njim želi 
spodbuditi lastnike objektov, ki so varovani kot kulturna 
dediščina oz. kulturni spomenik, da bi k obnovi tovrstnih 
objektov pristopali celovito in skladno s stroko, s tem pa 
prispevali k urejenosti zunanje podobe naše občine ter si 
zagotovili višjo kakovost bivanja. Sofinanciranje takšnih prenov 
ni zakonska dolžnost občine, vendar se je občina oz. občinski svet 
odločil, da bo priskočil na pomoč vsem, ki živijo v stavbah, ki 
imajo kulturno-varstveni status, z namenom ohranjanja naše 
dediščine in dviga kakovosti življenja v teh objektih.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Trbovlje v rubriki Javni razpisi.

Sofinanciranje takšnih prenov ni zakonska dolžnost 
občine.
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  Že drugo leto zapored se podeljuje tudi nagrada za najbolj 
urejeno krajevno skupnost. Komisija za podelitev zlate sončnice 

Letošnji občinski nagrajenci

Častni občan
Cveto Majdič – za posebne zasluge in izjemne dosežke, 
pomembne za Trbovlje

Krajevna skupnost Čeče – za najbolj urejeno krajevno 
skupnost

Nagrada zlata sončnica 

  Njegov prispevek na gospodarskem področju ter v 
družbenih, športnih in ljubiteljskih dejavnostih v občini je tako 
velik, da si zasluži naziv častnega občana. 

  Cveto Majdič, čigar delo je prepoznano in cenjeno na 
številnih področjih, se je rodil pred skoraj devetdesetimi leti v 
Trbovljah. Obiskoval je trboveljsko osnovno šolo, gimnazijo in 
meščansko šolo, kot gimnazijec pa je nadaljeval šolanje na 
rudarski metalurški fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju se 
je zaposlil v RTH, pozneje na RGD in Rudisu. Do upokojitve je 
opravljal številne družbenopolitične naloge, saj je bil namestnik 
predsednika republiškega komiteja za energetiko, predsednik 
sindikata energetike v ZSS, član družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije in predsednik Sveta uporabnikov 
v izobraževalni skupnosti Slovenije. V občini je bil odbornik, 
predsednik sveta za finance, predsednik sveta za telesno kulturo 
in podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine Občine Trbovlje. 
Njegov prispevek k trboveljskemu športu je ogromen. Bil je 
aktiven športnik v alpskem smučanju in rokometaš Rudarja. 
Lahko rečemo, da je bil eden od začetnikov organiziranja 
rokometa v Trbovljah, prav tako pa je vodil tudi odbor za 
izgradnjo kegljišča v Trbovljah ter odbor za izgradnjo smučišča 
Medvednica. Spomini in številne izkušnje so prispevale k temu, 
da je leta 1999 izdal knjigo Zgodovina smučanja v Trbovljah. 
Aktiven je bil tudi v Planinskem društvu Trbovlje, še vedno pa je 
aktiven član Filatelističnega društva Trbovlje ter Zasavskega 
društva seniorjev managerjev in strokovnjakov. 

  Lavra Izgoršek kot sekretarka Društva prijateljev mladine 
Trbovlje skrbi, skupaj s prostovoljci, da mladim v našem mestu 
nikoli ni dolgčas, da prijazno besedo in pomoč pri njej najdejo tudi 
tisti, ki jih morda drugi ne opazijo. Organizira številne dogodke za 
otroke, skupaj s prostovoljci sodeluje pri prireditvah v lokalnem 
okolju, če je potrebno, pomaga tudi organizacijam od drugod, ko 
se le-te obrnejo nanjo in na njene sodelavce. S svojo humanitarno 
aktivnostjo omogoča letovanja in obdaritve vse večjega števila 
otrok, s pozitivno energijo in z zgledom, ki ga daje preostalim 
prostovoljcem, zna motivirati ljudi, da sodelujejo v njihovih 
aktivnostih, da pomagajo sočloveku in skrbijo za naše otroke. 
Brez nje in njene ekipe ne bi bilo sprevoda Dedka Mraza, pustnega 
karnevala, otroških parlamentov in drugih dogodkov, ki jih 
organizira Društvo prijateljev mladine Trbovlje. Trudijo se tudi na 
področju socializacije dolgotrajno brezposelnih staršev 
samohranilcev. Lavra pri svojem delu uspešno sodeluje s 
številnimi ustanovami v lokalnem okolju ter z Občino Trbovlje. Z 
zbranimi sredstvi na dogodkih večkrat pomaga otrokom iz 
socialno hudo ogroženih družin ali otrokom z zdravstvenimi 
težavami, potrebnimi operacije in medicinske oskrbe. Prav tako so 
kot društvo z veseljem priskočili na pomoč pri ureditvi bivalne 
note v Bevškem, sodelujejo pa tudi pri projektu Božiček za en dan. 
  Viden je Lavrin prispevek k trajnostnemu socialnemu razvoju 
Trbovelj; številni projekti, aktivnosti ter seveda požrtvovalnost pri 
njenem delu pa so bistvenega pomena na področju trajnostnega 
razvoja občine. Z njeno neskončno ljubeznijo do dela z mladimi, 
velikim čutom za odgovornost in s pomočjo otrokom deluje 
predvsem v okviru socialnega stebra trajnostnega razvoja, na 
področju katerega je dosegla nadpovprečne uspehe in rezultate, ki 
so bistvenega pomena za našo lokalno skupnost, zato gre 
posebno priznanje županje Občine Trbovlje letos v njene roke.

za najbolj urejeno krajevno skupnost v Občini Trbovlje je na 
podlagi opravljenih pregledov vseh krajevnih skupnosti ocenila 
urejenost krajevne skupnosti kot celote, skrb in prizadevnost 
krajanov za videz okolja, v katerem živijo, čisto in kakovostno 
bivalno okolje ter varovanje kulturne in naravne dediščine. V KS 
Čeče dajejo krajani velik poudarek na celovito urejenost okolja, 
objektov ter pomožnih objektov, prav tako pa tudi na vzdrževanje 
reda in čistoče. Urejena so tudi dvorišča, gospodarski objekti in 
preostala arhitektura, ki se sklada z okolico, prav tako pa skrbijo 
za ocvetličenje skupnosti ter hortikulturo. 

Posebno priznanje županje
Lavra Izgoršek – za nadpovprečno delo, ki je preseglo 
okvire delovanja društva in prispevalo k razvoju, ugledu 
ter uspehu občine 
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Posebno priznanje županje

  MTB Trbovlje je ekipa nadobudnih, energičnih in 
samoiniciativnih članic in članov, ki pod tem imenom, bolj ali manj 
v enaki zasedbi, delujejo že več let. Ekipa je v tem času prirejala 
pokalno dirko pod imenom Downhill Javor, ki je potekala pod 
Sveto Planino oziroma Partizanskim vrhom nad Trbovljami. 
Nekoč pa se je utrnila ideja, da bi poleg domačih stez tekmovali 
tudi v nekoliko bolj prijaznem podnebju. Pot jih je popeljala na 
Lošinj, kjer so leta 2013 pripravili prvo dirko v spustu in leto 
pozneje dirko prve kategorije UCI. Z izkušnjami, idejami in s 
pogumom so se podali v kandidaturo za dirko svetovnega pokala. 
Pri tem so bili uspešni, zato smo ponosni, da je prav trboveljski 
klub v sodelovanju z lokalnim organiziral dirko svetovnega pokala 
v spustu z gorskimi kolesi – Mercedes Benz UCI Mountain Bike 
World Cup, ki je potekala letošnjo pomlad na Lošinju. 

  Ekipa Mountain bike kluba Trbovlje je poskrbela za 
neverjetno organizacijo in dober vtis. Ponosni smo na njihovo 
delo, trud in prizadevnost. Ime Trbovelj so članice in člani MTB 
Trbovlje ponesli daleč, ne samo k sosedom na Hrvaško, ampak 
tudi v številne druge države, iz katerih so prihajali tekmovalci, zato 
si za svoje delo več kot upravičeno zaslužijo posebno priznanje 
županje Občine Trbovlje. 

  Kar 215 najboljših tekmovalcev na svetu se je pomerilo na 
kratki, unikatni, a tehnično zelo zahtevni progi, s katero so bili 
prav vsi tekmovalci zadovoljni. Dirko si je v živo ogledalo okoli 5 
tisoč ljudi, neposredni prenos RED BULL Media House pa je 
dosegel milijone. O dirki je poročalo prek 100 novinarjev iz 25 
držav. V številčni organizacijski ekipi je sodelovalo več kot 30 
Zasavcev.

Mountain bike klub Trbovlje – za nadpovprečno delo, ki 
je ime Trbovelj poneslo ne samo iz Zasavja, ampak tudi 
prek meja Slovenije 

Komisija za občinska priznanja letos ni prejela 
nobenega predloga za podelitev prvojunijske 
nagrade, zato ne bo podeljena.

  Objavljen je bil javni razpis za dodelitev spodbud za 
pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v Občini 
Trbovlje v letu 2018 v vrednosti 100.000 evrov. Gre za spodbude, ki 
jih občina namenja začetnim investicijam in investicijam v širjenje 
dejavnosti ter razvoj; namenjene so tudi odpiranju novih delovnih 
mest in samozaposlovanju. Prav tako občina sofinancira delovanje 
mladih podjetij ter podjetniške krožke za osnovnošolce in 
srednješolce. Nepovratna sredstva smo namenili samostojnim 
podjetnikom ter mikro in malim gospodarskim družbam s sedežem 
v Trbovljah. Rok za oddajo je bil do 9. aprila, prejeli pa smo 95 vlog. 

Spodbujamo in pospešujemo 
razvoj podjetništva in 
gospodarstva
  V luči zagotavljanja ugodne podjetniške klime občina zagotavlja 
sredstva, namenjena spodbujanju podjetništva in zaposlovanja.

Sofinanciramo male čistilne 
naprave
  Občina Trbovlje je objavila Javni razpis za sofinanciranje 
malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje v 
letu 2018. 

Z malimi komunalnimi čistilnimi napravami morate občani 
opremiti objekte, pri katerih se odpadna voda posredno ali 
neposredno odvaja v vode brez predhodnega čiščenja, prav tako 
pa tudi objekte, katerih obstoječi način odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode ni skladen s predpisi. Občane zato 
vabimo, da izkoristijo finančno spodbudo pri nakupu malih 
komunalnih čistilnih naprav, dokler jim je ta še na voljo.

  Javni razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih objektov, ki 
se nahajajo izven območij aglomeracij in nimajo urejenega 
ustreznega odvodnjavanja odpadnih voda. To so na primer 
naselja oziroma deli naselij: Dobovec, Planinska vas, Čebine, 
Čeče, Ključevica, Knezdol, Ojstro, Ostenk, Prapreče, Sv. Planina, 
Vrhe, Završje, Župa itn. Točne informacije o naseljih oziroma 
delih naselij, ki so upravičeni do koriščenja sredstev, lahko občani 
pridobijo pri JP komunala Trbovlje. 

Vsebina razpisa in razpisna dokumentacija sta vam 
na voljo na naši spletni strani v rubriki Javni razpisi.

Posameznik lahko pridobi do 1.200 evrov.

To so na primer naselja oziroma deli naselij: 
Dobovec, Planinska vas, Čebine, Čeče, Ključevica, 
Knezdol, Ojstro, Ostenk, Prapreče, Sv. Planina, Vrhe, 
Završje, Župa itn.

V obnovo stanovanjskih 
zgradb kulturne dediščine s 
finančno pomočjo občine
  Občina Trbovlje objavlja Javni razpis za sofinanciranje 
obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, 
varovanih kot kulturna dediščina v trboveljski občini. Z njim želi 
spodbuditi lastnike objektov, ki so varovani kot kulturna 
dediščina oz. kulturni spomenik, da bi k obnovi tovrstnih 
objektov pristopali celovito in skladno s stroko, s tem pa 
prispevali k urejenosti zunanje podobe naše občine ter si 
zagotovili višjo kakovost bivanja. Sofinanciranje takšnih prenov 
ni zakonska dolžnost občine, vendar se je občina oz. občinski svet 
odločil, da bo priskočil na pomoč vsem, ki živijo v stavbah, ki 
imajo kulturno-varstveni status, z namenom ohranjanja naše 
dediščine in dviga kakovosti življenja v teh objektih.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Trbovlje v rubriki Javni razpisi.

Sofinanciranje takšnih prenov ni zakonska dolžnost 
občine.
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„Moj cilj je, da v prihodnje 
postanemo vodilni na področju 
trajnostnega razvoja mesta, z 
visoko kakovostjo življenja in s še  
nižjo brezposelnostjo.“

Izvedba katerega pa je vam in vašim sodelavcem povzročila 
največ preglavic, nenačrtovanih sprememb, prilagoditev ter 
vam tako predstavljala največji izziv? 
  »Največji izziv so bile tiste zadeve, kjer smo želeli dobro delati za 
ljudi, kjer je bil nujen hiter odziv, a smo se morali namesto z delom 
ukvarjati tudi z odgovarjanjem na kritike občanov, novinarjev, 

  Naredili smo zgodovinske korake v smeri projekta Predor in 
navezovalna cesta, s čimer bomo Zasavje povezali s Savinjsko 
regijo ter preostalo Slovenijo. Vsi trije občinski sveti občin Prebold, 
Hrastnik in Trbovlje, kjer bi potekala ta navezava, so potrdili 
projekt in za koordinatorja namenili sredstva. Torej prvič v 
zgodovini se je zgodilo, da smo na področju predora naredili 
konkreten in velik korak. Prešli smo od besed k konkretnim 
dejanjem. Tudi politika se je poenotila in podprla projekt. Zdaj bo 
sledilo vsaj 6 let priprave vseh dokumentov, usklajevanj in 
podobno, nato pa se bomo pogovarjali o virih financiranja. Mi pa 
žal večkrat začnemo na koncu, namesto na začetku, zaradi česar 
nato marsikateri projekt obstane na mrtvi točki. A tokrat temu ni 
bilo tako, zato hvala vsem, ki pri tem sodelujete.«

  »Veliko izzivov je bilo v tem mandatu in kar ni in ni jim bilo 
konca, tako da imam včasih občutek, ko da sem na občini že najmanj 
desetletje (smeh). Ponosna sem na to, da nam je uspelo najprej na 
zgraditi odlično ekipo sodelavcev, ki so kos vsem izzivom, ki jih 
ponuja današnji čas. Zdaj se prijavljamo tudi na razpise, na katere se 
prej nismo, in tudi sami izpolnimo prijavo, zato mi je danes veliko 
prijetnejše priti v službo, kot je bilo to v prvem letu mandata, ko sem 
bila deležna podtikanj, lažnivih govoric, ki so jih nekateri širili 
naokoli, ter lažnih zgodbic. Res sem ponosna na sodelavce in 
hvaležna za vse, kar počnejo, ker vem, da nam velikokrat ni bilo 
lahko. Na občini je trenutno za nedoločen čas zaposlenih 29, prej jih 
je bilo 36. Ponosni smo na vse infrastrukturne projekte (cesta na 
Polaj, prenova področja na Opekarni, celotna prenova mestne 
vpadnice, prenova lokalnih cest, izgradnja pristajalnega mesta za 
helikopterje, sanacija kar štirih plazov, prenova pri Mesečini, v 
Bevškem, energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja …). Ponosni smo 
na dejstvo, da smo uspeli pri dogovoru za razvoj regij doseči največji 
delež sredstev za projekte EU v Zasavju, da smo bili na začetku 
mandata najbolj zadolžena občina na prebivalca v Zasavju, danes 
smo občina, ki je v Zasavju najmanj zadolžena, z reprogramiranjem 
kreditov pa bomo prihranili približno 375.000 evrov. Skalni podor 
smo sanirali v rekordnem času, v pičlih štiridesetih, dneh ... Upam si 
trditi, da postajamo odprto mesto, usmerjeno v razvoj. Moj cilj je, da 
v prihodnje postanemo vodilni na področju trajnostnega razvoja 
mesta, z visoko kakovostjo življenja in s še nižjo brezposelnostjo. 
Trenutno je brezposelnost nižja, kot je bila leta 2005, a naš cilj je priti 
pod 10 %.

Tri leta so hitro naokoli, še posebej, če ima človek pred seboj 
ogromno projektov in načrtov, v mislih pa že kuje nove. Na 
katerega izmed njih ste najbolj ponosni? 

Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje

  Ob prazniku občine Trbovlje smo se pogovarjali z županjo 
Jasno Gabrič. Med sproščenim klepetom nam je uspelo 
izvedeti marsikaj zanimivega, zaupala pa nam je tudi, kakšne 
spremembe v prihodnjih mesecih še čakajo naše mesto.

katerim so tisti, ki so nasprotovali zadevi in samo godrnjali, pošiljali 
celo informacije ter jih podpihovali. Takšni zadevi sta bili npr. sečnja 
ob cesti na Dobovec in pa skalni podor. Kjer smo morali ogromno 
energije vlagati v 'gašenje požarov', ki so jih v javnost lansirali 
določeni ljudje, namesto da bi to energijo vlagali v reševanje situacije 
in jo tako še hitreje rešili. A tudi na to smo se morali navaditi. Žal 
nekateri znajo biti precej nesramni in škodoželjni.«

  »V tem obdobju bodo potekala določena gradbena dela. Z 
določenimi smo že končali, čaka pa nas še izgradnja novega 
krožišča v Bevškem in novega mostu pri industrijski coni, izgradnja 
avtobusnih postaj v Bevškem, prenova okolice OŠ Ivana Cankarja 
… Zagotovo nam ne bo dolgčas.«

  »Še vedno mi je v spominu ostala deklica, ki je bila stara približno 
11 let in je po pouku prišla na občino, ker bi želela govoriti z menoj. 
Ko sem jo sprejela, je z vso zrelostjo in s spoštljivim odnosom 
povedala, kaj bi želela. In imela je dober predlog, ki smo ga kmalu 
potem tudi uresničili. Zanimiv pa je bil tudi njen odgovor na vpra-
šanje, kako to, da je prišla neposredno do mene. Dejala je, da je oče 
rekel, če hoče imeti prehod za pešce, naj gre na občino. In je prišla.«

Kaj pa našo zeleno trboveljsko dolino še čaka v prihajajočih 
mesecih?

Udeležujete se srečanj trboveljskih društev, zavodov, prisotni 
ste na številnih proslavah, srečanjih, vsak mesec imate tudi 
urice, ko sprejemate občane. Rečemo lahko, da ste kljub 
naravi dela vseeno uspeli ohraniti stik z ljudmi, jim 
prisluhniti. Gotovo ste slišali mnogo zgodb, ki so vam ostale v 
spominu. Mogoče katera izmed njih še posebej izstopa in si 
jo boste za vedno zapomnili?

  »V tem mandatu nismo želeli odkrivati 'tople vode'. Začeli smo 
na začetku, pri podjetnikih. V prvih dveh letih smo jih precej tudi 
obiskali, jim prisluhnili in jih spoznali. Ponekod je bil to njihov prvi 
obisk župana v podjetju, čeprav delujejo v Trbovljah že več kot 10 
let. Na začetku mandata smo imeli celo 21 % brezposelnost, danes 
se giblje okoli 14 %. Seveda je to tudi rezultat ugodnega 
gospodarskega stanja, naš cilj pa je priti pod 10 %. 
  V Trbovljah trenutno predstavljajo steber razvoja srednje velika 

Pa se ozrimo še na gospodarstvo v občini, kjer je 
brezposelnost padla pod tisto pred krizo leta 2005. Kako bi 
opisali vaše sodelovanje z lokalnimi podjetniki? Kako lahko 
občina pomaga gospodarstvu? 

Ob prevzemu nagrade, ki jo je Občina Trbovlje 
prejela za najbolj varno mesto 2017.

„Naredili smo zgodovinske korake v smeri projekta Predor in 
navezovalna cesta, s čimer bomo Zasavje povezali s 
Savinjsko regijo ter preostalo Slovenijo.“
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podjetja, ki imajo od 50 do 150 zaposlenih. Okrog teh podjetij 
verjamemo, da bodo tudi v prihodnje še zrasle pozitivne zgodbe. 
Veseli smo podjetja Dewesoft in njihovega truda ter energije, ki ju 
vlagajo v projekt podjetniškega pospeševalnika Katapult. Še vedno 
pa trdim, da ne država in ne občina nista tisti, ki bosta odpirali 
podjetja, saj takšna kmalu propadejo, v kolikor nimajo monopola 
na trgu, ki jim zagotavlja obstoj. Takšnim zgodbam smo bili priča v 
preteklosti tudi v Trbovljah. Občina je tista, ki mora vzpostavljati 
dobre pogoje in okolje za razvoj gospodarstva. Občina zato 
pripravlja projekte v sodelovanju s podjetniki.«

Lahko naštejete nekaj projektov oz. zadev, ki jih izvajate in 
posredno ali neposredno pripomorejo k boljšim pogojem za 
gospodarstvo v občini?
  »Na Dogovor za razvoj regij je občina prijavila kar dva 
gospodarska projekta, ki ju je pripravljala v sodelovanju s 
podjetniki in ne na svojo pest, saj se nam zdi pristop od 'spodaj 
navzgor' ključnega pomena za razvoj in dobro sodelovanje. Projekt 
prenove industrijske cone Nasipi je vreden več kot 2 milijona evrov, 
kjer se bo urejala infrastruktura, pomembna za vse, ki delujejo v tej 
coni. Projekt za razvijanje 4. generacije tehnologij pa smo 
pripravljali v sodelovanju z Dewesoftom, zato je letos občina 
kupila nove prostore oz. halo, za kar je odštela približno 115.000 
evrov. Vse z namenom pomagati gospodarstvu in ga skupaj s 
podjetniki tudi razvijati.
  Občina bo za spremembe NUSZ-ja namenila 65.000 evrov, s 
čimer želi NUSZ za podjetnike približati slovenskemu povprečju. 
Občina gre letos v sodelovanju z državo in RTH po več kot desetletju 
prošenj s strani gospodarstva v prenovo in izgradnjo novega mostu 
pri industrijski coni skupaj z novim krožiščem. Investicija je vredna 
več kot milijon evrov. Podjetja na področju Trbovelj imajo še vedno 
možnost za večje investicije kandidirati na razpisu za HRT ukrepe 
(Hrastnik, Radeče, Trbovlje).

  »Res je, gospodarstveniki se že, tudi v Zasavju, srečujejo s 
pomanjkanjem delavcev. Tudi država bi morala narediti več, da delo 
postane vrednota in delavec cenjen. Najprej bi bilo namreč treba 
dvigniti minimalne plače, šele nato se pogovarjati o dvigu socialne 

  Občina Trbovlje je tudi zaradi potreb določenih gospodar-
stvenikov šla v spremembe OPN (Občinskega prostorskega načrta), 
ker ni zaračunala tistim, ki so dali pobude za spremembe, čeprav bi to 
lahko kar storila. Namesto tega je iz lastnih sredstev krila stroške v 
višini približno 60.000 evrov. Zaradi nujnosti spremembe v enem 
delu OPN za enega od trboveljskih podjetnikov smo samo zaradi 
napovedane investicije sklicali dodatno nenapovedano sejo 
občinskega sveta, intenzivno preklicali vse soglasodajalce v Ljubljani 
ter v rekordnem času skozi vse postopke speljali spremembo OPN z 
namenom, da se bo podjetnik zdaj lahko prijavil na enega od 
razpisov in še letos začel z gradnjo. Tudi pobudo o postavitvi 
usmerjevalnih tabel smo upoštevali in jih v času krize namestili. 

Včasih še vedno slišimo, ko kdo reče, da se Zasavju se ne da 
dobiti službe, po drugi strani pa govorimo o tem, da nekatera 
podjetja težko najdejo ljudi, ki bi jih zaposlili. Kakšen je vaš 
pogled na omenjeno situacijo?

  Ne smemo pa pozabiti na dobre cestne povezave regije s 
preostalo Slovenijo. Zato smo po več desetletjih naredili odločilne 
korake v smeri projekta Predor Prebold in navezovalne ceste. Vse kar 
delamo, delamo z namenom, da bi bilo podjetnikom lažje in boljše v 
naši dolini.«

pomoči. Pri nas pa je ravno obratno. Res pa je, da trenutno med 
brezposelnimi beležimo največ tistih z nizko stopnjo izobrazbe in 
tistih, ki so težje zaposljivi. Tudi na tem področju bi država morala 
pripraviti strategijo in učinkovite programe, ki bi to reševali. Na 
področju, kako ljudi motivirati za delo, jim najti programe, ki bi bili 
zanje primerni, občina ne more veliko postoriti, saj gre za državno 
politiko zaposlovanja.

Veliko projektov se je uresničilo. Vseeno pa vemo, da je 
realizacija le-teh odvisna predvsem od razpoložljivih 
finančnih sredstev. Kako bi primerjali finančno stanje občine 
leta 2014, ko ste prevzeli vodenje, in danes, ob koncu 
mandata?
  »Občane zanima predvsem tisto, kar se vidi na zunaj, to tudi 
opazijo. Ne obremenjujejo pa se preveč s tem, od kje denar za vse in 

Občina Trbovlje je bila v zadnjem času prejemnica številnih 
nagrad …
  »Res je, naše delo, delo vseh v občini na določenih področjih 
postaja prepoznavno tudi v širšem slovenskem področju. Tako 
smo v teh štirih letih prejeli tudi certifikat mladim prijazna občina, 
prostovoljcem prijazna občina in nagrado za najbolj varno mesto v 
letu 2017. Priznam, da smo se na občini odločili, da se v prihodnje 
ne bomo več prijavljali za pridobitve certifikatov, ker imamo toliko 
drugega dela, da nimamo časa za izpolnjevanje na ducate strani in 
formularjev. Tudi nagrad je bilo dovolj. Namreč ne gre se samo za 
to, da prejmeš nagrado, ampak tudi za to, da na teh področjih 
aktivno deluješ tudi v prihodnje, da te certifikate obdržiš. Tako se 
naša občina trenutno ponaša s kar štirimi certifikati. Tudi to 
predstavlja veliko dela in izzivov za ekipo na občini. So pa te 
nagrade vsekakor dokaz, da smo na pravi poti, da delamo prave 
stvari in da se tudi Trbovlje vse bolj prebijajo proti vrhu in med 
uspešnejše občine na posameznih področjih.« 

  Je pa tudi res, da se najdejo ljudje, ki veliko tarnajo, vedno iščejo 
izgovore in se težko vklopijo v timsko delo. Pred enim letom me je 
obiskal občan, ki je brez dela. Jezil se je nad sistemom, nad državo, 
kako ne more preživeti, da ne najde službe … Pa sem mu želela 
pomagati, ker se mi je zasmilil. Preklicala sem nekaj ljudi, a so mi 
odgovorili, da je že bil pri njih zaposlen, a je namesto dela vedno iskal 
izgovore. Drugi mi je dejal, da je konflikten in da si takšnih ne želi v 
kolektivu ter se mi opravičil. Tretji prav tako. Ni in ni šlo, povsod so 
se mi opravičevali. In glej ga zlomka. Po nekaj mesecih je človek 
pokazal tudi meni pravi obraz; pljuvanje in udrihanje po meni na FB, 
v gostilnah in povsod, kjer je mogoče. Dajmo rajši energijo usmeriti 
vase, začeti spreminjati sebe. Okolica, v kateri živimo, bo še lepša in 
boljša. Dvignimo se izpred računalnikov, FB-ja, odidimo v naravo in 
naredimo nekaj zase.« 

„Danes smo najmanj zadolžena občina na prebivalca 
v Zasavju. Na prehodu v leto 2015 smo bili najbolj 
zadolžena občina med Zasavskimi občinami, čeprav 
še vedno bistveno manj od povprečja v Sloveniji. 
Danes smo najmanj zadolžena občina v Zasavju, kar 
predstavlja potencial za prihodnje projekte.“

„Začeli smo na začetku, pri podjetnikih. V prvih dveh 
letih smo jih tudi precej obiskali, jim prisluhnili in jih 
spoznali. Ponekod je bil to njihov prvi obisk župana, 
čeprav delujejo v Trbovljah že več kot 10 let.“



6 intervju

„Moj cilj je, da v prihodnje 
postanemo vodilni na področju 
trajnostnega razvoja mesta, z 
visoko kakovostjo življenja in s še  
nižjo brezposelnostjo.“

Izvedba katerega pa je vam in vašim sodelavcem povzročila 
največ preglavic, nenačrtovanih sprememb, prilagoditev ter 
vam tako predstavljala največji izziv? 
  »Največji izziv so bile tiste zadeve, kjer smo želeli dobro delati za 
ljudi, kjer je bil nujen hiter odziv, a smo se morali namesto z delom 
ukvarjati tudi z odgovarjanjem na kritike občanov, novinarjev, 

  Naredili smo zgodovinske korake v smeri projekta Predor in 
navezovalna cesta, s čimer bomo Zasavje povezali s Savinjsko 
regijo ter preostalo Slovenijo. Vsi trije občinski sveti občin Prebold, 
Hrastnik in Trbovlje, kjer bi potekala ta navezava, so potrdili 
projekt in za koordinatorja namenili sredstva. Torej prvič v 
zgodovini se je zgodilo, da smo na področju predora naredili 
konkreten in velik korak. Prešli smo od besed k konkretnim 
dejanjem. Tudi politika se je poenotila in podprla projekt. Zdaj bo 
sledilo vsaj 6 let priprave vseh dokumentov, usklajevanj in 
podobno, nato pa se bomo pogovarjali o virih financiranja. Mi pa 
žal večkrat začnemo na koncu, namesto na začetku, zaradi česar 
nato marsikateri projekt obstane na mrtvi točki. A tokrat temu ni 
bilo tako, zato hvala vsem, ki pri tem sodelujete.«

  »Veliko izzivov je bilo v tem mandatu in kar ni in ni jim bilo 
konca, tako da imam včasih občutek, ko da sem na občini že najmanj 
desetletje (smeh). Ponosna sem na to, da nam je uspelo najprej na 
zgraditi odlično ekipo sodelavcev, ki so kos vsem izzivom, ki jih 
ponuja današnji čas. Zdaj se prijavljamo tudi na razpise, na katere se 
prej nismo, in tudi sami izpolnimo prijavo, zato mi je danes veliko 
prijetnejše priti v službo, kot je bilo to v prvem letu mandata, ko sem 
bila deležna podtikanj, lažnivih govoric, ki so jih nekateri širili 
naokoli, ter lažnih zgodbic. Res sem ponosna na sodelavce in 
hvaležna za vse, kar počnejo, ker vem, da nam velikokrat ni bilo 
lahko. Na občini je trenutno za nedoločen čas zaposlenih 29, prej jih 
je bilo 36. Ponosni smo na vse infrastrukturne projekte (cesta na 
Polaj, prenova področja na Opekarni, celotna prenova mestne 
vpadnice, prenova lokalnih cest, izgradnja pristajalnega mesta za 
helikopterje, sanacija kar štirih plazov, prenova pri Mesečini, v 
Bevškem, energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja …). Ponosni smo 
na dejstvo, da smo uspeli pri dogovoru za razvoj regij doseči največji 
delež sredstev za projekte EU v Zasavju, da smo bili na začetku 
mandata najbolj zadolžena občina na prebivalca v Zasavju, danes 
smo občina, ki je v Zasavju najmanj zadolžena, z reprogramiranjem 
kreditov pa bomo prihranili približno 375.000 evrov. Skalni podor 
smo sanirali v rekordnem času, v pičlih štiridesetih, dneh ... Upam si 
trditi, da postajamo odprto mesto, usmerjeno v razvoj. Moj cilj je, da 
v prihodnje postanemo vodilni na področju trajnostnega razvoja 
mesta, z visoko kakovostjo življenja in s še nižjo brezposelnostjo. 
Trenutno je brezposelnost nižja, kot je bila leta 2005, a naš cilj je priti 
pod 10 %.

Tri leta so hitro naokoli, še posebej, če ima človek pred seboj 
ogromno projektov in načrtov, v mislih pa že kuje nove. Na 
katerega izmed njih ste najbolj ponosni? 

Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje

  Ob prazniku občine Trbovlje smo se pogovarjali z županjo 
Jasno Gabrič. Med sproščenim klepetom nam je uspelo 
izvedeti marsikaj zanimivega, zaupala pa nam je tudi, kakšne 
spremembe v prihodnjih mesecih še čakajo naše mesto.

katerim so tisti, ki so nasprotovali zadevi in samo godrnjali, pošiljali 
celo informacije ter jih podpihovali. Takšni zadevi sta bili npr. sečnja 
ob cesti na Dobovec in pa skalni podor. Kjer smo morali ogromno 
energije vlagati v 'gašenje požarov', ki so jih v javnost lansirali 
določeni ljudje, namesto da bi to energijo vlagali v reševanje situacije 
in jo tako še hitreje rešili. A tudi na to smo se morali navaditi. Žal 
nekateri znajo biti precej nesramni in škodoželjni.«

  »V tem obdobju bodo potekala določena gradbena dela. Z 
določenimi smo že končali, čaka pa nas še izgradnja novega 
krožišča v Bevškem in novega mostu pri industrijski coni, izgradnja 
avtobusnih postaj v Bevškem, prenova okolice OŠ Ivana Cankarja 
… Zagotovo nam ne bo dolgčas.«

  »Še vedno mi je v spominu ostala deklica, ki je bila stara približno 
11 let in je po pouku prišla na občino, ker bi želela govoriti z menoj. 
Ko sem jo sprejela, je z vso zrelostjo in s spoštljivim odnosom 
povedala, kaj bi želela. In imela je dober predlog, ki smo ga kmalu 
potem tudi uresničili. Zanimiv pa je bil tudi njen odgovor na vpra-
šanje, kako to, da je prišla neposredno do mene. Dejala je, da je oče 
rekel, če hoče imeti prehod za pešce, naj gre na občino. In je prišla.«

Kaj pa našo zeleno trboveljsko dolino še čaka v prihajajočih 
mesecih?

Udeležujete se srečanj trboveljskih društev, zavodov, prisotni 
ste na številnih proslavah, srečanjih, vsak mesec imate tudi 
urice, ko sprejemate občane. Rečemo lahko, da ste kljub 
naravi dela vseeno uspeli ohraniti stik z ljudmi, jim 
prisluhniti. Gotovo ste slišali mnogo zgodb, ki so vam ostale v 
spominu. Mogoče katera izmed njih še posebej izstopa in si 
jo boste za vedno zapomnili?

  »V tem mandatu nismo želeli odkrivati 'tople vode'. Začeli smo 
na začetku, pri podjetnikih. V prvih dveh letih smo jih precej tudi 
obiskali, jim prisluhnili in jih spoznali. Ponekod je bil to njihov prvi 
obisk župana v podjetju, čeprav delujejo v Trbovljah že več kot 10 
let. Na začetku mandata smo imeli celo 21 % brezposelnost, danes 
se giblje okoli 14 %. Seveda je to tudi rezultat ugodnega 
gospodarskega stanja, naš cilj pa je priti pod 10 %. 
  V Trbovljah trenutno predstavljajo steber razvoja srednje velika 

Pa se ozrimo še na gospodarstvo v občini, kjer je 
brezposelnost padla pod tisto pred krizo leta 2005. Kako bi 
opisali vaše sodelovanje z lokalnimi podjetniki? Kako lahko 
občina pomaga gospodarstvu? 

Ob prevzemu nagrade, ki jo je Občina Trbovlje 
prejela za najbolj varno mesto 2017.
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podjetja, ki imajo od 50 do 150 zaposlenih. Okrog teh podjetij 
verjamemo, da bodo tudi v prihodnje še zrasle pozitivne zgodbe. 
Veseli smo podjetja Dewesoft in njihovega truda ter energije, ki ju 
vlagajo v projekt podjetniškega pospeševalnika Katapult. Še vedno 
pa trdim, da ne država in ne občina nista tisti, ki bosta odpirali 
podjetja, saj takšna kmalu propadejo, v kolikor nimajo monopola 
na trgu, ki jim zagotavlja obstoj. Takšnim zgodbam smo bili priča v 
preteklosti tudi v Trbovljah. Občina je tista, ki mora vzpostavljati 
dobre pogoje in okolje za razvoj gospodarstva. Občina zato 
pripravlja projekte v sodelovanju s podjetniki.«

Lahko naštejete nekaj projektov oz. zadev, ki jih izvajate in 
posredno ali neposredno pripomorejo k boljšim pogojem za 
gospodarstvo v občini?
  »Na Dogovor za razvoj regij je občina prijavila kar dva 
gospodarska projekta, ki ju je pripravljala v sodelovanju s 
podjetniki in ne na svojo pest, saj se nam zdi pristop od 'spodaj 
navzgor' ključnega pomena za razvoj in dobro sodelovanje. Projekt 
prenove industrijske cone Nasipi je vreden več kot 2 milijona evrov, 
kjer se bo urejala infrastruktura, pomembna za vse, ki delujejo v tej 
coni. Projekt za razvijanje 4. generacije tehnologij pa smo 
pripravljali v sodelovanju z Dewesoftom, zato je letos občina 
kupila nove prostore oz. halo, za kar je odštela približno 115.000 
evrov. Vse z namenom pomagati gospodarstvu in ga skupaj s 
podjetniki tudi razvijati.
  Občina bo za spremembe NUSZ-ja namenila 65.000 evrov, s 
čimer želi NUSZ za podjetnike približati slovenskemu povprečju. 
Občina gre letos v sodelovanju z državo in RTH po več kot desetletju 
prošenj s strani gospodarstva v prenovo in izgradnjo novega mostu 
pri industrijski coni skupaj z novim krožiščem. Investicija je vredna 
več kot milijon evrov. Podjetja na področju Trbovelj imajo še vedno 
možnost za večje investicije kandidirati na razpisu za HRT ukrepe 
(Hrastnik, Radeče, Trbovlje).

  »Res je, gospodarstveniki se že, tudi v Zasavju, srečujejo s 
pomanjkanjem delavcev. Tudi država bi morala narediti več, da delo 
postane vrednota in delavec cenjen. Najprej bi bilo namreč treba 
dvigniti minimalne plače, šele nato se pogovarjati o dvigu socialne 

  Občina Trbovlje je tudi zaradi potreb določenih gospodar-
stvenikov šla v spremembe OPN (Občinskega prostorskega načrta), 
ker ni zaračunala tistim, ki so dali pobude za spremembe, čeprav bi to 
lahko kar storila. Namesto tega je iz lastnih sredstev krila stroške v 
višini približno 60.000 evrov. Zaradi nujnosti spremembe v enem 
delu OPN za enega od trboveljskih podjetnikov smo samo zaradi 
napovedane investicije sklicali dodatno nenapovedano sejo 
občinskega sveta, intenzivno preklicali vse soglasodajalce v Ljubljani 
ter v rekordnem času skozi vse postopke speljali spremembo OPN z 
namenom, da se bo podjetnik zdaj lahko prijavil na enega od 
razpisov in še letos začel z gradnjo. Tudi pobudo o postavitvi 
usmerjevalnih tabel smo upoštevali in jih v času krize namestili. 

Včasih še vedno slišimo, ko kdo reče, da se Zasavju se ne da 
dobiti službe, po drugi strani pa govorimo o tem, da nekatera 
podjetja težko najdejo ljudi, ki bi jih zaposlili. Kakšen je vaš 
pogled na omenjeno situacijo?

  Ne smemo pa pozabiti na dobre cestne povezave regije s 
preostalo Slovenijo. Zato smo po več desetletjih naredili odločilne 
korake v smeri projekta Predor Prebold in navezovalne ceste. Vse kar 
delamo, delamo z namenom, da bi bilo podjetnikom lažje in boljše v 
naši dolini.«

pomoči. Pri nas pa je ravno obratno. Res pa je, da trenutno med 
brezposelnimi beležimo največ tistih z nizko stopnjo izobrazbe in 
tistih, ki so težje zaposljivi. Tudi na tem področju bi država morala 
pripraviti strategijo in učinkovite programe, ki bi to reševali. Na 
področju, kako ljudi motivirati za delo, jim najti programe, ki bi bili 
zanje primerni, občina ne more veliko postoriti, saj gre za državno 
politiko zaposlovanja.

Veliko projektov se je uresničilo. Vseeno pa vemo, da je 
realizacija le-teh odvisna predvsem od razpoložljivih 
finančnih sredstev. Kako bi primerjali finančno stanje občine 
leta 2014, ko ste prevzeli vodenje, in danes, ob koncu 
mandata?
  »Občane zanima predvsem tisto, kar se vidi na zunaj, to tudi 
opazijo. Ne obremenjujejo pa se preveč s tem, od kje denar za vse in 

Občina Trbovlje je bila v zadnjem času prejemnica številnih 
nagrad …
  »Res je, naše delo, delo vseh v občini na določenih področjih 
postaja prepoznavno tudi v širšem slovenskem področju. Tako 
smo v teh štirih letih prejeli tudi certifikat mladim prijazna občina, 
prostovoljcem prijazna občina in nagrado za najbolj varno mesto v 
letu 2017. Priznam, da smo se na občini odločili, da se v prihodnje 
ne bomo več prijavljali za pridobitve certifikatov, ker imamo toliko 
drugega dela, da nimamo časa za izpolnjevanje na ducate strani in 
formularjev. Tudi nagrad je bilo dovolj. Namreč ne gre se samo za 
to, da prejmeš nagrado, ampak tudi za to, da na teh področjih 
aktivno deluješ tudi v prihodnje, da te certifikate obdržiš. Tako se 
naša občina trenutno ponaša s kar štirimi certifikati. Tudi to 
predstavlja veliko dela in izzivov za ekipo na občini. So pa te 
nagrade vsekakor dokaz, da smo na pravi poti, da delamo prave 
stvari in da se tudi Trbovlje vse bolj prebijajo proti vrhu in med 
uspešnejše občine na posameznih področjih.« 

  Je pa tudi res, da se najdejo ljudje, ki veliko tarnajo, vedno iščejo 
izgovore in se težko vklopijo v timsko delo. Pred enim letom me je 
obiskal občan, ki je brez dela. Jezil se je nad sistemom, nad državo, 
kako ne more preživeti, da ne najde službe … Pa sem mu želela 
pomagati, ker se mi je zasmilil. Preklicala sem nekaj ljudi, a so mi 
odgovorili, da je že bil pri njih zaposlen, a je namesto dela vedno iskal 
izgovore. Drugi mi je dejal, da je konflikten in da si takšnih ne želi v 
kolektivu ter se mi opravičil. Tretji prav tako. Ni in ni šlo, povsod so 
se mi opravičevali. In glej ga zlomka. Po nekaj mesecih je človek 
pokazal tudi meni pravi obraz; pljuvanje in udrihanje po meni na FB, 
v gostilnah in povsod, kjer je mogoče. Dajmo rajši energijo usmeriti 
vase, začeti spreminjati sebe. Okolica, v kateri živimo, bo še lepša in 
boljša. Dvignimo se izpred računalnikov, FB-ja, odidimo v naravo in 
naredimo nekaj zase.« 

„Danes smo najmanj zadolžena občina na prebivalca 
v Zasavju. Na prehodu v leto 2015 smo bili najbolj 
zadolžena občina med Zasavskimi občinami, čeprav 
še vedno bistveno manj od povprečja v Sloveniji. 
Danes smo najmanj zadolžena občina v Zasavju, kar 
predstavlja potencial za prihodnje projekte.“

„Začeli smo na začetku, pri podjetnikih. V prvih dveh 
letih smo jih tudi precej obiskali, jim prisluhnili in jih 
spoznali. Ponekod je bil to njihov prvi obisk župana, 
čeprav delujejo v Trbovljah že več kot 10 let.“
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  Reprogramirali smo kredite, s čimer bomo prihranili do 
odplačila kredita približno 375.000 evrov. Hkrati pa smo z letom 
2014 začeli odplačevati kredit za prenovo OŠ Trbovlje, za kar vsako 
leto namenjamo 160.000 evrov dodatnih sredstev. Ustavili smo 
zaposlovanje v javnih zavodih, saj imamo največ zaposlenih od vseh 
treh zasavskih občin (če izvzamemo vrtec), a na drugi strani 
prejmemo od države preračunano na prebivalca najmanj denarja od 
vseh treh. Nujno je, da temu prilagodimo tudi delovanje javne 
uprave, sicer bi občina slej kot prej postala samo še računovodski 
servis za plačevanje računov brez možnosti izvajanja drugih 
projektov, nujnih za življenje v občini. Občina Trbovlje ima namreč 
poklicno gasilsko enoto s 14 zaposlenimi, letni bazen, mladinski 
center v povsem novi zgradbi, Zasavski muzej Trbovlje (katerega 
največji strošek pade prav na Občino Trbovlje poleg države), česar 
drugi dve zasavski občini nimata (z izjemo Hrastnika, ki ima pokriti 
bazen), za nas pa so tudi velik finančni zalogaj.
  Zaradi vseh zgoraj opisanih ukrepov in dejstva, da večino 
projektov zdaj delamo tako, da zanje najdemo tudi še vsaj en vir 
financiranja s prijavami na razne razpise, nam je uspelo izpeljati vsaj 
toliko projektov kot v preteklosti, ko teh zgoraj opisanih težav ni bilo 
oz. so bile manjše. Zato gre v veliki meri zahvala prav sodelavcem 
oziroma ekipi na občini, s katero smo uspeli do zdaj skoraj na vseh 
razpisih, kamor smo se prijavili.«

kako ga pridobimo. Čeprav so finančna sredstva prvi pogoj za to, da 
lahko sploh kaj delaš. Na prehodu v leto 2015 so bile Trbovlje 
najbolj zadolžene med zasavskimi občinami, čeprav še vedno 
bistveno manj od povprečja v  Sloveniji. Danes smo najmanj 
zadolžena občina na prebivalca v Zasavju, kar nam predstavlja dober 
kreditni potencial za izvedbo katerega od ključnih projektov v 
prihodnjih letih. Povprečnina, glavni vir za občino, je bila vsako leto 
nižja, kar pomeni, da tudi prihodka občine. Vsako leto pa so bili 
izdatki za socialne transferje višji in višji, kar pomeni, da je proračun 
doživel 'dva udarca'. Občina denarja ni mogla pridobiti z odprodajo 
hal ali kakšnih večjih prostorov, s čimer bi v proračun z enim 
zamahov pridobila po 250.000 evrov ali več sredstev; tako je bilo do 
leta 2011; saj nimamo več takšnih nepremičnin. Zato je bilo treba 
denar pridobiti drugače. V kolikor ne bi izvedli reorganizacije na 
občini, bi danes potrebovali za približno 220.000 evrov več denarja 
na leto, zato je bila reorganizacija nujna. Izvedli smo druge manjše 
ukrepe znotraj občine in ustvarili prihranke. 

V maju se je v Trbovljah po dolgih letih obljub končno začela 
urejati kolesarska pot. Kot pri vsaki zadevi so se tudi tukaj 
našli ljudje, ki so podali nekaj kritik. Kako jim odgovarjate? 
  »Kolesarske poti ne delamo zato, ker bi županja lahko 
kolesarila, ampak zato, ker je bila to že zadnjih deset let želja mladih 
na vsakem mladinskem parlamentu, ustanovljena je bila celo 
neformalna skupina Trboveljčanov na socialnih omrežjih z 
naslovom Trbovlje na kolo. Hkrati pa se čisto vsa slovenska mesta v 
teh letih usmerjajo v trajnostni razvoj, čisto v vseh se bodo drugo 
leto začele urejati kolesarske poti z naslova Dogovora za razvoj 
regij, saj imata Slovenija in EU prav za te namene rezerviranih kar 
nekaj milijonov, Trbovlje pa ne morejo biti izjema. Saj ne živimo v 
času Kremenčkovih, ali pač? Tudi Zagorje in Hrastnik bosta 
prihodnje leto pričela s podobnim projektom. Zato vas sprašujem, 
zakaj bi morale Trbovlje vedno biti med zadnjimi. Mi smo to fazo 
letos začeli delati iz sredstev, ki smo jih uspeli pridobiti še na enem 
od drugih razpisov, kar je kvečjemu za pohvalo in v veselje. 
  Nič več nismo občina, ki bi čakala, kaj bodo drugi naredili in 
nato od njih to kopirali, ampak postajamo pri projektih vodilni, 
med prvimi, ki jih delamo. Je to slabo? Mislim, da ne. Sama tudi 
osebno nisem človek, ki bi bil med zadnjimi in da bi capljala za 
drugimi, ampak se vedno borim za to, da kar počnem in počnemo, 
smo med prvimi, vodilnimi. Saj si to tudi Trbovlje zaslužijo, kajne? 
Kolesarske poti so napisane po pravilih, ki si jih nismo mi izmislili. 
Želim si, da bi ljudje to prepustili tistim, ki so za to usposobljeni. 
Kot pravi Prešeren: "Le čevlje sodi naj Kopitar." Zgolj in samo za 
risanje črt 130.000 evrov ni porabljenih, kot nekateri pametno 
razlagajo naokoli, ampak je v to vključenih še nešteto drugih zadev, 
ki jih prav tako opisujemo v nadaljevanju časopisa in bodo še 
urejene v tem letu. Tam, kjer bomo lahko, kjer nam bo prostor 
dopuščal, bo kolesarski del speljan po svoji poti, torej ločeno od 
cestišča. Tam, kjer to ni mogoče, predvsem v središču mesta, pa 
smo lahko veseli, da imamo tako široko cesto, da smo to lahko 
naredili. Kam bi jo pa pri stadionu postavili? V Trboveljščico? Na 
zid ob cesti? Dajmo biti malce realni, prosim. Državna cesta, ki je 
bila zožena, je še vedno širša, kot bi po pravilih lahko bila. 
Verjamem, da se bo število kolesarjev v prihodnje še povečalo, saj 
bodo za to imeli vse več urejenih in varnih poti. Dokler ni bilo 
narejene ceste za avtomobile, se tudi ti niso vozili, danes pa se in to 
v velikem številu. In podobno bo s kolesarji. Tisti, ki ne kolesarite, 
pustite drugim, da to počnejo varno in na urejenih poteh. Bodimo 
strpnejši. S kolesarskimi potmi se tudi Trbovlje pridružujejo 
skupini evropskih mest z urejeno kolesarsko infrastrukturo. In 
bodimo ponosni na to.« 

„Trenutno je brezposelnost nižja, kot je bila leta 2005, a 
naš cilj je priti pod 10 %.“

občinske strani 9

Za izmenjavo otrok s 
pobratenima mestoma 
(Lazarevac in Valandovo) 
smo pridobili EU sredstva

  Mladinske izmenjave predstavljajo učenje v neformalnem 
okolju, ki je povrh vsega še mednarodno, hkrati pa poteka v družbi 
sovrstnikov. Prizadevamo si, da bi bilo mladinskih izmenjav v naši 
občini čim več. Po eni strani zato, da lokalnim otrokom, 
mladostnikom in študentom omogočimo, da si v mednarodnem 
okolju pridobijo nove izkušnje ter poznanstva, ki jim bodo pozneje 
v življenju v korist, po drugi strani pa smo veseli, ko gostimo tuje 
učence in študente, ki jim lahko pokažemo marsikateri (unikaten) 
biser naše doline, po katerem si nas bodo zapomnili.
  Občina Trbovlje si že več kot 50 let prizadeva ohranjati 
izmenjavo otrok s pobratenim mestom Sallaumines v Franciji, 
želimo pa si, da bi izmenjave v prihodnje potekale z vsemi 
pobratenimi mesti Občine Trbovlje, saj želimo pobratenja obuditi, 
se s temi mesti povezovati in sodelovati, zraven pa vključiti tudi 
naše mlade. Na pobudo in v sodelovanju z Občino Trbovlje se je 
MCT lansko jesen prijavil na razpis  za program ERASMUS + 
2017. V veselje nam je, da je bila prijava na razpis uspešna. S 
črpanjem evropskih sredstev smo mladim omogočili izmenjavo s 
pobratenima mesta Lazarevac v Srbiji in Valandovo v Makedoniji. 
Predstavniki občin obeh mest so nas lani tudi obiskali, leto pred 
tem je bila delegacija naše občine pri njih, letošnje leto pa želimo to 
priložnost dati tudi mladim. Nosilec projekta je Mladinski center 
Trbovlje.

  Prva izmenjava z naslovom Ker smo drugačni je v sodelovanju s 
partnerjema iz Lazarevca in Valandovega potekala v maju. V 
izmenjavi je sodelovalo 24 mladih med 13. in 15. letom. Kotje bilo že 
napisano, oba partnerja prihajata iz pobratenih mest Občine 
Trbovlje, med katerimi so se pred več kot 20 leti redno izvajale 
povezovalne aktivnosti v obliki študijskih obiskov in izmenjav 
mladih, nato pa izumrle. To sodelovanje z občinama smo po 
dvajsetih letih začeli obnavljati dve leti nazaj. 

Priprava na izmenjavo je bil obisk partnerjev 
pobratenih mest v marcu v Trbovljah.

S projektom želimo ponovno okrepiti sodelovanje 
med pobratenima občinama ter z njima v prihodnje 
sodelovati pri večjih in še bolj obsežnih projektih.

  Letošnji januar je ZRSZ beležil največje znižanje brezposelnosti 
prav v Trbovljah (– 19,9 %), prav tako se je stopnja brezposelnosti 
znižala v marcu (v primerjavi s februarjem), in sicer za 4,6 %. 
Registriranih brezposelnih je bilo marca tako 2.479. Iz 19-odstotne 
registrirane brezposelnosti v letu 2016 se je ta znižala na približno 14 
% v slabih dveh letih, kar pomeni, da se gospodarstvo občine 
postavlja na noge, da podjetja spet zaposlujejo in se razvijajo, s tem 
pa se dviguje tudi kakovost bivanja v občini.

Kako je z brezposelnostjo v 
Trbovljah?

Veseli smo, da se odstotek brezposelnosti v občini 
počasi, a vztrajno, znižuje. 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje nudi možnost 
brezplačnega vpisa v knjižnico vsem brezposelnim 
osebam. Za vpis potrebujete osebni dokument in 
potrdilo o brezposelnosti, ki ga dobite na Zavodu RS za 
zaposlovanje, ko poveste, da bi se radi vpisali v knjižnico.

  Terezn'čan bo čez poletje, natančneje julija in avgusta, na 
dopustu. Po ustaljeni trasi bo spet vozil na začetku septembra.

Terezn'čan gre na počitnice

Obvestilo o mednarodni 
vojaški vaji
  Med 3. in 9. junijem bo v Sloveniji potekala mednarodna vojaška 
vaja, v sklopu katere bodo izvedena usposabljanja usmerjevalcev 
združenega ognja. Usposabljanja bodo na več različnih lokacijah po 
Sloveniji, med drugim tudi na območju Trbovelj. Glavne aktivnosti 
bodo v naši občini na rudniških ter elektrarniških industrijskih 
kompleksih, kjer je predvidena uporaba efektov poka in dima. 
Prostor nad Trbovljami bodo v tem času preletavali helikopterji in 
letala. Povečane aktivnosti bo takrat mogoče zaznati med 9. in 12., 
14. in 17. ter 18. in 22. uro. Organizatorji vojaške vaje prosijo za 
razumevanje med izvajanjem usposabljanja.
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Za izmenjavo otrok s 
pobratenima mestoma 
(Lazarevac in Valandovo) 
smo pridobili EU sredstva
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Terezn'čan gre na počitnice

Obvestilo o mednarodni 
vojaški vaji
  Med 3. in 9. junijem bo v Sloveniji potekala mednarodna vojaška 
vaja, v sklopu katere bodo izvedena usposabljanja usmerjevalcev 
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bodo v naši občini na rudniških ter elektrarniških industrijskih 
kompleksih, kjer je predvidena uporaba efektov poka in dima. 
Prostor nad Trbovljami bodo v tem času preletavali helikopterji in 
letala. Povečane aktivnosti bo takrat mogoče zaznati med 9. in 12., 
14. in 17. ter 18. in 22. uro. Organizatorji vojaške vaje prosijo za 
razumevanje med izvajanjem usposabljanja.
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  Pri dijakih Srednje tehnične in poklicne srednje šole Trbovlje 
je zelo pomembno, da se poleg teoretičnega dela aktivno in redno 
srečujejo tudi s praktičnim delom, zato del njihovega pouka 
pogosto poteka v laboratorijih. Na šoli imajo že tri. Strojni 
laboratorij je v drugi fazi opremljanja, pri tem pa bo s finančnimi 
sredstvi priskočila na pomoč tudi Občina Trbovlje. S pomočjo te 
donacije, ki je namenjena ureditvi laboratorija, bodo lahko dijaki, 
v povezavi z lokalnim gospodarstvom, uresničevali ciljne 
projekte in projekte, ki nastajajo v okviru pouka.

Projekt podprla tudi občina

Pogodbo sta podpisali županja Občine Trbovlje in 
ravnateljica STPŠ Trbovlje.

  Za opravljena zaključna dela v obdobju od 1. januarja do 31. 
decembra 2017 smo objavili Javni razpis za dodelitev nagrad 
diplomantom. Razpis bo odprt do 30. 9. 2018, zato vsi, ki ste v letu 
2017 v svojih zaključnih delih na prvi, drugi ali tretji stopnji 
študijskih programov obravnavali tematiko oziroma vsebine, ki so 
zgodovinsko, gospodarsko, kulturno, geografsko ali kako drugače 
povezana s trboveljsko občino, vljudno vabljeni k oddaji prijav.

Nagrajujemo diplomske 
naloge

Tudi letos zagotovili preventivno 
prometno vzgojo za najmlajše
  Občina Trbovlje je tudi letos financirala izvedbo programov 
Jumicar in Kolesarček, ki sta namenjena preventivni prometni 
vzgoji predšolskih otrok ter osnovnošolcev med 7. in 12. letom 
starosti. Tudi financiranje takšnih programov ni zakonska naloga 
občine, a jih Občina Trbovlje kljub temu podpira. S programom 
Jumicar se otroci postavijo v vlogo voznika in z vožnjo v mini 
avtomobilčkih spoznajo, s kakšnimi situacijami se voznik na cesti 
sooča. Z učenjem skozi igro se naučijo varne udeležbe v prometu 
kot pešci oziroma kolesarji. 

Jumicar.

Območje na Ribniku z novo 
podobo
  Pristopili smo k ureditvi območja na Ribniku. Gradbena dela 
je izvajalo podjetje S-design studio, d. o. o. Dela so se začela v prvi 
polovici aprila, končala so se sredi maja. V proračunu smo za 
omenjen projekt zagotovili 43.000 evrov. Makadamsko površino 
je namenjala nova asfaltna prevleka, ob stavbah so bili nameščeni 
robniki. Na sredini tega območja je na novo urejen manjši park s 
klopmi in sprehajalnimi povezovalnimi potmi, ki obsega 150 m2 
površine. Med zelenico, prodnatimi potmi, drevjem in 
grmovnicami, ki so na tem območju urejeni, bodo zdaj okoliški 
prebivalci lahko prijetneje in bolj kakovostno preživeli svoj prosti 
čas. To je eden od korakov v smeri urejanja bivanjskih prostorov 
za preživljanje prostega časa izven središča mesta. 

  Skoraj četrtina kilometra asfaltne prevleke je zamenjala 
makadamsko cesto v Čečah. Na tem doseku je bilo urejeno tudi 
odvodnjavanje. Zaradi terena je dež namreč odnašal makadam s 
ceste, prav tako pa so zaradi vremenskih vplivov na tem območju 
ceste nastajali tudi večji kanali. Cesta je bila urejena v maju.

Modernizacija lokalne ceste v 
Čečah

 

Urejen park.

Z urejanjem takšnih območij želimo nadaljevati tudi v 
prihodnje. V preteklosti smo že preuredili prostor na 
Opekarni in še nekatere druge.

Prenovljena cesta.
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  Pri Gasilskem zavodu Trbovlje smo v preteklih mesecih začeli z 
obnovo spodnjega in zgornjega platoja. V sklopu obnove je bila 
zamnenjana poškodovana asfalta prevleka, v širini platoja se je 
obnovil in na novo asflatiral pločnik, uredili vodovodni in 
kanalizacijski vodi ter priklop objekta na komunalno čistilno 
napravo. Dela so bila končana s koncem maja.

Ureditev platoja pri Gasilskem 
zavodu Trbovlje

Ureditev platoja.

Drevo sredi pločnika. Zakaj 
občina ne ukrepa?
  Na občino smo prejeli pobude, tudi kritike, zakaj ne 
ukrepamo v zvezi z drevesom, ki raste sredi pločnika na Savinjski 
cesti. Ker drevo ne more biti posekano kar čez noč, vam želimo 
pojasniti še naše stališče v zvezi z omenjeno problematiko.
  Drevo raste sredi pločnika že več let, lahko bi rekli tudi 
desetletij. Njegove korenine segajo daleč spodaj pod državno 
cesto, ki je locirana ob pločniku. V kolikor bi se drevo posekalo, 
bi korenine, ki so razraščene pod asfaltom, začele počasi 
propadati in se sušiti, zato bi se po določenem času asfalt 
ugreznil. Ker tega ne želimo, smo se odločili, da drevo še nekaj 
časa ostane na pločniku, kjer stoji zadnjih 15 let. Takoj, ko 
bomo imeli zagotovljena sredstva s strani države za sanacijo te 
državne ceste, pa bomo v sklopu investicije seveda odstranili 
tudi drevo. Z odstranitvijo bi danes naredili več škode kot 
koristi, prav tako pa bi povzročili škodo na državni cesti, ki pa ni 
naša last. Zato na tej točki občane javno pozivamo k 
potrpežljivosti; poskušajte razumeti tudi naše stališče glede 
opisane problematike.

Problematično drevo.

  Občani Trbovelj, ki želijo po smrti darovati organe (in tkiva), 
lahko obrazec, na katerem izrazijo svojo voljo, oddajo na 
trboveljskem Rdečem križu. Rdeči križ Slovenije Območno 
združenje Trbovlje (RKS OZ Trbovlje) je namreč eno od 
pooblaščenih mest, kjer sprejemajo obrazec »Za opredelitev v 
zvezi z darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja«. 
Obrazec lahko dobite pri njih, pooblaščena oseba, ki je zaposlena 
na RKS OZ Trbovlje, bo darovalcu pomagala izpolniti obrazec, 
preverila njegovo identiteto in obrazec poslala pristojni ustanovi.

Ali ste vedeli? 

RKS OZ Trbovlje najdete na Ulici 1. junija 4, kjer vam 
bodo z veseljem dali več informacij. Lahko jih tudi 
pokličete po telefonu na številko 03 56 67 740.

10



občinske strani

  Pri dijakih Srednje tehnične in poklicne srednje šole Trbovlje 
je zelo pomembno, da se poleg teoretičnega dela aktivno in redno 
srečujejo tudi s praktičnim delom, zato del njihovega pouka 
pogosto poteka v laboratorijih. Na šoli imajo že tri. Strojni 
laboratorij je v drugi fazi opremljanja, pri tem pa bo s finančnimi 
sredstvi priskočila na pomoč tudi Občina Trbovlje. S pomočjo te 
donacije, ki je namenjena ureditvi laboratorija, bodo lahko dijaki, 
v povezavi z lokalnim gospodarstvom, uresničevali ciljne 
projekte in projekte, ki nastajajo v okviru pouka.

Projekt podprla tudi občina

Pogodbo sta podpisali županja Občine Trbovlje in 
ravnateljica STPŠ Trbovlje.

  Za opravljena zaključna dela v obdobju od 1. januarja do 31. 
decembra 2017 smo objavili Javni razpis za dodelitev nagrad 
diplomantom. Razpis bo odprt do 30. 9. 2018, zato vsi, ki ste v letu 
2017 v svojih zaključnih delih na prvi, drugi ali tretji stopnji 
študijskih programov obravnavali tematiko oziroma vsebine, ki so 
zgodovinsko, gospodarsko, kulturno, geografsko ali kako drugače 
povezana s trboveljsko občino, vljudno vabljeni k oddaji prijav.

Nagrajujemo diplomske 
naloge

Tudi letos zagotovili preventivno 
prometno vzgojo za najmlajše
  Občina Trbovlje je tudi letos financirala izvedbo programov 
Jumicar in Kolesarček, ki sta namenjena preventivni prometni 
vzgoji predšolskih otrok ter osnovnošolcev med 7. in 12. letom 
starosti. Tudi financiranje takšnih programov ni zakonska naloga 
občine, a jih Občina Trbovlje kljub temu podpira. S programom 
Jumicar se otroci postavijo v vlogo voznika in z vožnjo v mini 
avtomobilčkih spoznajo, s kakšnimi situacijami se voznik na cesti 
sooča. Z učenjem skozi igro se naučijo varne udeležbe v prometu 
kot pešci oziroma kolesarji. 

Jumicar.

Območje na Ribniku z novo 
podobo
  Pristopili smo k ureditvi območja na Ribniku. Gradbena dela 
je izvajalo podjetje S-design studio, d. o. o. Dela so se začela v prvi 
polovici aprila, končala so se sredi maja. V proračunu smo za 
omenjen projekt zagotovili 43.000 evrov. Makadamsko površino 
je namenjala nova asfaltna prevleka, ob stavbah so bili nameščeni 
robniki. Na sredini tega območja je na novo urejen manjši park s 
klopmi in sprehajalnimi povezovalnimi potmi, ki obsega 150 m2 
površine. Med zelenico, prodnatimi potmi, drevjem in 
grmovnicami, ki so na tem območju urejeni, bodo zdaj okoliški 
prebivalci lahko prijetneje in bolj kakovostno preživeli svoj prosti 
čas. To je eden od korakov v smeri urejanja bivanjskih prostorov 
za preživljanje prostega časa izven središča mesta. 

  Skoraj četrtina kilometra asfaltne prevleke je zamenjala 
makadamsko cesto v Čečah. Na tem doseku je bilo urejeno tudi 
odvodnjavanje. Zaradi terena je dež namreč odnašal makadam s 
ceste, prav tako pa so zaradi vremenskih vplivov na tem območju 
ceste nastajali tudi večji kanali. Cesta je bila urejena v maju.

Modernizacija lokalne ceste v 
Čečah

 

Urejen park.

Z urejanjem takšnih območij želimo nadaljevati tudi v 
prihodnje. V preteklosti smo že preuredili prostor na 
Opekarni in še nekatere druge.

Prenovljena cesta.

11

  Pri Gasilskem zavodu Trbovlje smo v preteklih mesecih začeli z 
obnovo spodnjega in zgornjega platoja. V sklopu obnove je bila 
zamnenjana poškodovana asfalta prevleka, v širini platoja se je 
obnovil in na novo asflatiral pločnik, uredili vodovodni in 
kanalizacijski vodi ter priklop objekta na komunalno čistilno 
napravo. Dela so bila končana s koncem maja.

Ureditev platoja pri Gasilskem 
zavodu Trbovlje

Ureditev platoja.

Drevo sredi pločnika. Zakaj 
občina ne ukrepa?
  Na občino smo prejeli pobude, tudi kritike, zakaj ne 
ukrepamo v zvezi z drevesom, ki raste sredi pločnika na Savinjski 
cesti. Ker drevo ne more biti posekano kar čez noč, vam želimo 
pojasniti še naše stališče v zvezi z omenjeno problematiko.
  Drevo raste sredi pločnika že več let, lahko bi rekli tudi 
desetletij. Njegove korenine segajo daleč spodaj pod državno 
cesto, ki je locirana ob pločniku. V kolikor bi se drevo posekalo, 
bi korenine, ki so razraščene pod asfaltom, začele počasi 
propadati in se sušiti, zato bi se po določenem času asfalt 
ugreznil. Ker tega ne želimo, smo se odločili, da drevo še nekaj 
časa ostane na pločniku, kjer stoji zadnjih 15 let. Takoj, ko 
bomo imeli zagotovljena sredstva s strani države za sanacijo te 
državne ceste, pa bomo v sklopu investicije seveda odstranili 
tudi drevo. Z odstranitvijo bi danes naredili več škode kot 
koristi, prav tako pa bi povzročili škodo na državni cesti, ki pa ni 
naša last. Zato na tej točki občane javno pozivamo k 
potrpežljivosti; poskušajte razumeti tudi naše stališče glede 
opisane problematike.

Problematično drevo.

  Občani Trbovelj, ki želijo po smrti darovati organe (in tkiva), 
lahko obrazec, na katerem izrazijo svojo voljo, oddajo na 
trboveljskem Rdečem križu. Rdeči križ Slovenije Območno 
združenje Trbovlje (RKS OZ Trbovlje) je namreč eno od 
pooblaščenih mest, kjer sprejemajo obrazec »Za opredelitev v 
zvezi z darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja«. 
Obrazec lahko dobite pri njih, pooblaščena oseba, ki je zaposlena 
na RKS OZ Trbovlje, bo darovalcu pomagala izpolniti obrazec, 
preverila njegovo identiteto in obrazec poslala pristojni ustanovi.

Ali ste vedeli? 

RKS OZ Trbovlje najdete na Ulici 1. junija 4, kjer vam 
bodo z veseljem dali več informacij. Lahko jih tudi 
pokličete po telefonu na številko 03 56 67 740.

10



Utrinki dogajanj v Trbovljah

12 občinske strani

Gostili smo 22. redni občni zbor Združenja slovenskih 
poklicnih gasilcev. Obiskala sta nas tudi ministrica za 
obrambo Andreja Katič in predsednik Združenja 
slovenskih poklicnih gasilcev Miran Korošak, ki ju je 
županja občine z veseljem sprejela, najbolj 
zasluženim so bile podeljene nagrade.

Izmed vseh regij so letošnji 17. državni kviz gasilske 
mladine gostile prav Trbovlje. 

Letošnja Akademija znanja, že druga po vrsti, je 
potekala 6. februarja 2018. Organizirala jo je 
Občina Trbovlje. Javnim zavodom, nevladnim 
organizacijam, društvom in drugim omogoča 
brezplačno izobraževanje, pridobljeno znanje pa 
olajša izzive, s katerimi se dnevno srečujemo. 
Prisluhnili smo dr. Tomažu Petku in se naučili uporabe 
slovenskega jezika v zapisani besedi, Anja Križnik 
Tomažin pa nam je predstavila, kako komunicirati z 
ljudmi z drugega planeta. 

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju.

Konferenca Triii.

11. regijski kviz gasilske mladine.

13

Občanka Amalija Drnovšek je letos dopolnila 100 let.

28. občinski otroški parlament na temo šolstva in 
šolskega sistema.

Kresovanje na Kipah.
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Konferenca Triii.

11. regijski kviz gasilske mladine.
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Občanka Amalija Drnovšek je letos dopolnila 100 let.

28. občinski otroški parlament na temo šolstva in 
šolskega sistema.

Kresovanje na Kipah.
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Pravila parka 
  Da bi mestni park postal bolj čist in bi bil tako primernejši za 
igro otrok ter sprehode v prihajajočih toplih mesecih, so bile v 
parku postavljene table, na katerih so zapisana pravila uporabe, ki 
sicer niso nova, vendar do zdaj niso bila upoštevana.

  Da bi v naši zeleni oazi sredi mesta ljudje preživeli čim več 
prostih minut, smo postavili tudi dodatne klopi. Ker pa se v park 
radi vračajo tudi otroci, želimo območje, kjer so nameščena 
igrala, narediti prijaznejše in varno. Sprehajalna pot za pse ostaja 
po poti ob potoku. Pravila parka bodo opozarjala na to, da kajenje 
in sprehajanje psov v bližini igral ni dovoljeno. Žal se nekateri 
uporabniki tega niso držali, kar je tudi razlog za postavitev tabel. 
Ob tem pa apeliramo na vse obiskovalce, da pravila spoštujejo in 
upoštevajo. Prepričani smo, da bo tako park bolj čist, obiskovalci 
pa zadovoljnejši. V kolikor pa se ljudje tudi zdaj ne bodo držali 
reda, bomo razmislili o uvedbi prepovedi vodenja psov za celotno 
območje parka.

  Res je, da kajenje škodi zdravju, a je to izbira vsakega 
posameznika, zato smo z namenom, da se cigaretni ogorki ne bi 
več pojavljali na tleh, kamor vsekakor ne sodijo, zraven klopi 
namestili pepelnike. V parku so na novo postavljeni tudi koši za 
smeti, že obstoječi pa so bili obnovljeni. 

  Odzvali smo se na povabilo župana občine Labin Valterja 
Glavičića in se udeležili obeležja na dan rudarjev in labinske 
republike. Občini Trbovlje in Labin sta skupaj pripravili turistični 
projekt, za katerega upamo, da bo zaživel še v tem letu. Preteklosti 
obeh občin se namreč precej prepletata, saj je v občini Labin v 90. 
letih deloval rudnik premoga, z zaprtjem rudnika pa je občina, 
podobno kot naša, doživela velik udarec na področju 
gospodarstva, zato je pozneje razvoj usmerila v majhna in srednja 
podjetja ter turizem. Obisk je lepa priložnost za izmenjavo dobrih 
praks med občinama in okrepitev nadaljnjega sodelovanja. 

Obiskali smo občino Labin

Zbiramo stare fotografije 
pobratenih mest
  Zasavski muzej Trbovlje (ZMT) pripravlja publikacijo in 
razstavo o pobratenih mestih Občine Trbovlje (Lazarevac, 
Valandovo, Sallaumines ter Jesenice). Ob tem naprošajo vse, ki so 
kadar koli na kakršen koli način sodelovali ali še sodelujejo s 
katero izmed pobratenih občin, da morebitne spomine, gradivo 
in fotografije prinesejo v ZMT. Prav tako bodo veseli, če boste z 
njimi delili kakšno informacijo o tem, kako ste oziroma še vedno 
sodelujete s katerim od pobratenih mest.

Maja Krajnik, podžupanja 
Občine Trbovlje
  Na začetku februarja je mandat nepoklicne podžupanje 
Občine Trbovlje nastopila Maja Krajnik. Delo opravlja 
neprofesionalno, saj  poleg podžupanovanja še vedno vodi 
Podružnično šolo Alojza Hohkrauta in poučuje. Na podlagi 
njenega dozdajšnjega dela ter izkušenj sta ji bili kot podžupanji 
zaupani področji družbenih dejavnosti in starejših, prav tako v 
primeru odsotnosti nadomešča županjo na protokolarnih ter 
drugih dogodkih. Županja pa še naprej večino časa namenja 
gospodarskemu področju, področju priprave in izvajanja 
projektov, sodelovanju s številnimi deležniki na področju razvijanja 
našega mesta ter regije v interakciji z ekipo sodelavcev občine.

Maja Krajnik, učiteljica, vodja podružnične šole in 
podžupanja.
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Največji prispevek, ki nas bo nanj vedno spomnil, pa se 
zagotovo skriva v napisanih besedah ter odstavkih iz 
knjig, ki jih je spisal za ohranitev trboveljske zgodovine in 
preteklosti. Skozi njegove spomine bodo preteklost 
spoznavale in ohranjale tudi mlajše generacije. 

Mnoge nagrade, plakete in priznanja so odraz tega, 
kako izreden človek je bil. Na vseh področjih. Bil je velik 
ljubitelj narave, zato je večino svojega življenja deloval v 
Planinskem društvu Trbovlje. Bil je vizionar. Njegova ideja o 
tem, da bi Trbovlje postale pomembno turistično mesto, 
je aktualna še danes. To je znova in znova dokazoval tudi 
z delovanjem v društvu. Trbovlje je videl v drugačni luči. 
Verjel je, da imamo v naši dolini prenekateri biser, ki se ga 
mogoče niti ne zavedamo, pa bi se ga morali. Kot glavni 
pobudnik se je zavzemal za nočno osvetl i tev 
spomenikov, kar odraža njegov odnos do kulture, 
nepozaben pa je tudi njegov prispevek pri izgradnji 
Delavskega doma Trbovlje in postavitvi knjižnične zbirke 
današnje Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. 

Tinetu Lenarčiču hvala za vse, kar je storil za naše mesto, 
za naše ljudi. Za seboj je pustil nepozabne sledi.  

Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, 
njegov prispevek pa je bil cenjen ter prepoznan tudi na 
občinski in državni ravni. Leta 1979 je prejel plaketo 
Tončke Čeč; za delo na kulturnem področju je v letu 
1985 prejel prvojunijsko nagrado; za življenjsko delo na 
področju planinstva, turizma, kulture in publicistike mu je 
bil leta 2005 podeljen naziv častnega občana Trbovelj; 
bil pa je tudi nosilec bronaste plakete Javnega sklada RS 
za ljubiteljsko kulturo ter prejemnik zlate vrtnice. 

V imenu Občine Trbovlje ter uredništva časopisa 
Sr(e)čno Trbovlje iskreno sožalje družini in vsem, ki so ga 
imeli radi.

Tine Lenarčič. Znano in 
mnogokrat slišano ime v 
naši dolini. Človek, ki je s 
svojo energijo, z zavze-
tostjo in dobro voljo pustil 
velik pečat v občini.

Tinetu Lenarčiču 
v spomin 

Delavskem domu Trbovlje 
nagrada za najbolj inovativen 
pristop v turizmu v Sloveniji

  »V Trbovljah, mestu z eno najdaljših rudarskih tradicij pri nas, 
v zadnjih letih gradijo edinstven turizem. Na gospodarsko 
degradiranem območju so tradicijo rudarstva prenesli v virtualno 
okolje digitalno ustvarjenih rudniških objektov, kjer se navidezna 
resničnost meša s hologrami in socialnimi zgodbami rudarjev. 
Nov turistični produkt obiskovalcem, tudi tistim s posebnimi 
potrebami, ponuja virtualno potovanje skozi rudarsko dediščino 
v prihodnost, ki jo bomo domnevno vsi živeli. Gre za enega 
redkih produktov, ki skozi turizem in na atraktiven način odkriva 
potenciale novih medijev ter kibernetike. Tako se v Trbovljah 
razvija turizem, ki skozi socialne zgodbe ter trdo in težko 
dediščino preteklosti prinaša humanizacijo tehnologije, spojene s 
tradicijo in z naravo. Še posebej pa je pomembno, da produkt 
nastaja tudi v tesnem sodelovanju z uspešnimi lokalnimi 
visokotehnološkimi podjetji. V navezavi z obstoječim Virtualnim 
muzejem rudarstva 4. dritl lahko Virtualni poligon "Luknja v 
prihodnost" v prihodnje postane osrednja atrakcija regije, ki 
potrebuje izrazito inovativne rešitve, če se želi postaviti ob bok 
drugim, turistično bolj razvitim območjem v Sloveniji.«

  Konferenca Zlati kamen je vsakoletno tradicionalno srečanje 
predstavnikov občin Slovenije ter predstavnikov javnega in 
zasebnega sektorja, na kateri potekajo razprave o aktualnih 
temah, predstavljajo se primeri dobre prakse, poteka pa tudi 
razglasitev razvojno najbolj prodorne občine.

Certifikat ISSO Zlati kamen

  Predstavniki Občine Trbovlje so se konference v februarju z 
veseljem udeležili ter prejeli uradni področni Certifikat ISSO 
Zlati kamen 2018, in sicer za področje okoljske osveščenosti. 
Področni certifikat Zlati kamen se podeljuje občini, ki po 
metodologiji ISSO dosega standard občine dobrega življenja na 
določenih področjih. 

Dobre in uspešne zgodbe so plod dela in ustvarjanja 
projektov z roko v roki, zato smo veseli uspešnega 
sodelovanja občine z lokalnim okoljem.

Slovenska turistična organizacija je nov projekt 
Delavskega doma opisala s spodnjimi besedami. 
Iskrene čestitke celotni ekipi za trud in vloženo delo. Še 
ena nagrada na polici vašega 4. dirtla je dokaz, da je 
turizem mogoče uspešno razvijati tudi v Trbovljah.

– Prek spletne strani Občine Trbovlje,

– na tel. št. 01 58 63 600,

Kako sporočiti napako?

– prek elektronskega naslova info@jr-lj.si,

– ali pa na št. (Občina Trbovlje) 03 56 34 800 od 
ponedeljka do petka v obratovalnem času oziroma 
prek elektronskega naslova obcina.trbovlje@ 
trbovlje.si – napake bodo posredovali Javni 
razsvetljavi.

  Ponovno bi želeli opomniti občane v zvezi z javljanjem napak 
javne razsvetljave. Napak naj ne javljajo na Elektro Ljubljana, ker 
oni niso koncesionar za javno razsvetljavo v Trbovljah, temveč 
podjetju Javna razsvetljava, d. d., ki je pred leti podpisalo z občino 
20-letno koncesijsko pogodbo. Če jim sporočite napake, jih tudi v 
najkrajšem mogočem času odpravijo. 

Komu prijaviti napake pri javni 
razsvetljavi?
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Še nekaj navodil za pravilno zbiranje
  V plastično ročko vlijte ohlajeno odpadno olje, pri tem 
uporabite priloženo cedilo, ki bo zadržalo morebitne nečistoče. 
(Če vlivate vroče olje in delno še po navoju, se lahko zgodi, da 
pokrova pozneje ne boste mogli več odviti.) Seveda lahko za 
zbiranje odpadnega olja uporabite tudi kakšno drugo primerno 
embalažo. Zbrano odpadno olje mora biti brez ostankov hrane, 
brez primesi vode ali pomivalnih sredstev. Ne smete ga mešati z 
motornim oljem. To je pomembno zato, ker se tako zbrano 
odpadno olje nameni za izdelavo biodizla. Na ulični zbiralnici 
odprite zgoraj črn pokrov in vlijte odpadno olje. Lahko pa ga 
prinesete tudi v zbirni center Neža. S pravilnim ravnanjem z 
odpadnim oljem boste izkazali svojo odgovornost do okolja. Od 
nas vseh pa je odvisno, ali bomo tudi v prihodnje pili čisto in 
zdravo vodo iz vodovodne pipe ter ohranili tudi druge naravne 
dobrine za naše zanamce.

Zbiralnice za odpadno jedilno 
olje iz gospodinjstev 
  Z novostjo smo seznanili občane tudi prek najmlajših. Tako 
so učenci prve triade trboveljskih osnovnih šol prejeli 3,5-litrske 
ročke, da bodo njihovi starši lažje pravilno poskrbeli za odpadno 
olje. Poleg tega prejmejo ročke (3,5 ali 4,5-litrske) tudi 
gospodinjstva, ki do konca junija 2018 zamenjajo klasični 
papirnati račun za e-račun ali v zbirni center Neža prinesejo 
nevarne odpadke. Prejela so jo pa tudi gospodinjstva, ki so se 
maja udeležila mobilnega zbiranja e-odpadkov in odpadnega olja 
v primestnih krajevnih skupnostih. 

–  Trg revolucije 4, zgornje odjemno mesto;
–  Kolonija 1. maja 26.

–  Ulica Sallaumines 5 a, most; 
–  Tržnica, Trg svobode 12;

Zbiralnice za odpadno jedilno olje iz gospodinjstev 
so nameščene na naslednjih lokacijah:
–  Savinjska cesta, pri Miku;
–  Ulica Sallaumines 9, pod Policijo;

  Že večkrat smo na različne načine občane osveščali, da 
odpadnega jedilnega olja ni dovoljeno zlivati v kanalizacijske 
odtoke in stranišča, ker zmanjšuje pretočnost kanalizacije ter 
predstavlja hrano za podgane. Na čistilni napravi moti procese 
čiščenja odpade vode, zlito olje v naravi pa lahko onesnaži pitno 
vodo. V anketi, ki je zadnje mesece potekala na spletni strani 
Javnega podjetja Komunala Trbovlje, smo spraševali: »Kaj pa ti 
storiš z odpadnim jedilnim oljem?« 

Kaj pa ti storiš z odpadnim jedilnim oljem?

  V anketi je sodelovalo 46 obiskovalcev spletne strani. 29 (63 
%) jih je označilo, da olje zbirajo posebej in ga občasno odnesejo 
v ZC ali oddajo v akciji zbiranja; 8 anketirancev (17,4 %) odpadno 
olje zlije v straniščno školjko, 2 (4,3 %) v kanalizacijski odtok, 
odgovor drugo (npr. hrana za živali, izliv v naravo) pa je označilo 
7 anketirancev (15,2 %). Spodbudno je dejstvo, da je večina 
odgovorila, da olje zbira posebej in ga ustrezno odda, a želimo 
kljub temu možnost oddaje odpadnega olja še bolj približati 
občanom z namenom, da le-to ne bi končalo na napačnem mestu. 
Zato smo med dnevom Zemlje (22. april) in svetovnim dnevom 
okolja (5. junij) v Trbovljah namestili šest uličnih zbiralnic za 
odpadno olje.
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Sečnja pod Kumom 
  Občina je v sodelovanju z gozdnim inšpektorjem, 
predsednikom KS, vodjo Krajevne enote Zavoda za gozdove 
Zagorje ter revirskega gozdarja opravila ogled dreves, označenih 
za posek, t. i. odkazil, na lokaciji pod Kumom. Naj poudarimo, da 
bodo odkazila, ki jih bo izvajal Zavod za gozdove Slovenije, 
temeljila na redčenju dreves oziroma sečnji gozdnega roba v 

3obsegu 2000 m , izvedena pa bodo v naslednjih 10 letih.

Zbirali smo e-odpadke na 
trboveljskem podeželju

  V organizaciji Komunale Trbovlje in družbe ZEOS je v soboto, 
19. 5. 2018, v primestnih KS potekalo zbiranje e-odpadkov (OEEO 
– odpadne električne in elektronske opreme). Dogodek se je odvijal 
pod naslovom »Gremo mi zeleno« v sklopu tedna vseživljenjskega 
učenja. Na štirih zbirnih mestih je bil po eno uro nameščen 
namenski mobilni zbiralnik, kamor so občani prinesli svoje e-

3odpadke. Na Dobovcu, v Kleku in Čečah se je skupno zbralo 3 m  
3

malih gospodinjskih aparatov in televizorjev ter 2 m  velikih 
gospodinjskih aparatov. Krajani iz Retja se akcije niso udeležili.
  Hkrati je Komunala Trbovlje zbirala tudi odpadno jedilno olje iz 
gospodinjstev. Tega se je zbralo skoraj 50 litrov. Upajmo, da bo v 
prihodnje pravilno oddanega še več odpadnega olja, saj je vsako 
gospodinjstvo, ki je sodelovalo v akciji, brezplačno prejelo ročko za 
zbiranje. 

  Pred izvajanjem gradbenih del je treba urediti odvoz 
odpadkov (naročiti kontejner proti plačilu, se glede tega 
dogovoriti z izvajalcem gradbenih del), nikakor pa ne skladiščiti 
gradbenih odpadkov ob zbiralnikih za komunalne odpadke.

– jih pripeljati v zbirni center Neža;

  Takšni prizori so v Trbovljah še vedno prepogosti. Ponovno 
opozarjamo, da je treba za kosovne odpadke poskrbeti na enega 
izmed naslednjih načinov:

– naročiti brezplačen odvoz prek obrazca Naročilo za odvoz 
3

kosovnih odpadkov (do 2 m  letno na gospodinjstvo), ki so ga 
gospodinjstva prejela poleg računa oz. je dostopen na spletni 
strani Komunale Trbovlje;

– naročiti kontejner proti plačilu v primeru količin, ki presegajo 
32 m .

  Po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Trbovlje je za nepravilno ravnanje z odpadki predpisana globa v 
višini 200 evrov.

Nepravilno ravnanje s kosovnimi 
in z gradbenimi odpadki

Nepravilno odlaganje odpadkov.

Mobilno zbiranje e-odpadkov in odpadnega 
jedilnega olja v Kleku

  Občina si prizadeva, da bi to območje uredila z lovilnimi 
mrežami, ki bi zagotovile, da ta predel postane varnejši, zato smo 
v zadnjih štirih letih že zamrežili nekaj brežin, temu problemu pa 
bomo morali kot lokalna skupnost nameniti še ogromno sredstev. 
Niso pa samo zamrežena območja tista, ki so ključnega pomena 
za varnost. Predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije ter 
predstavniki družbe za gospodarjenje z gozdovi v državni lasti so 
sprejeli predvidene ukrepe v zvezi s sanacijo, da se na najbolj 
primeren način zagotovi varnost v prometu na tem odseku. 
Država, ki je lastnica teh gozdov, bo izbrala izvajalca in poskrbela 
za sanacijo. 
  Najpomembnejše je, da se drevesa, ki so v gozdu podrta 
oziroma oslabela in poškodovana, na primeren način sanirajo. 
Tako bodo oslabela in poškodovana drevesa, za katera obstaja 
velika nevarnost zloma, označena za posek, po poseku pa bodo 
umaknjena iz gozda oziroma zagozdena v gozdu kot erozijski 
branik. Medtem ko se vitalnih dreves trenutno ne bo 
odstranjevalo, bo pa poseg izveden v več vazah v naslednji 5 do 15 
letih. Že padla drevesa se zaradi nevarnosti naknadne erozije 
koreničnika ne odstranjuje, ampak sidra z jekleno vrvjo. 
  Obnova se ne bo končala pri Gasilskem zavodu Trbovlje 
(GZT), ampak bo izvedena še preplastitev državne ceste od GZT 
do odcepa za Dewesoft, kjer bodo obnovljeni tudi pločniki. 

Gozd nad javno cesto 
Dobovec 

Spremljajte 
nas tudi 
na spletu.
www.srcnotrbovlje.si
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družba18

  Na letošnjem letnem zboru članov društva RFR Trbovlje v 
marcu smo obeležili tudi 60-letnico delovanja našega društva. 
Predsednik društva Peter Jamnik se je v svojem govoru osredinil 
na dozdajšnje delo članov društva. Društvo računovodij, 
finančnikov in revizorjev Trbovlje se je tako rekoč 'rodilo' že 
davnega leta 1958 kot tedanja sekcija knjigovodij pri Društvu 
ekonomistov Trbovlje. Sekcija je več ali manj 'životarila' v času 
do 'osamosvojitve' oziroma odcepitve od DE Trbovlje leta 
1958, ko je postala samostojno društvo. Prvotna sekcija je štela 
60 članov, kulminacijo članstva pa je Društvo računovodij, 
finančnikov in revizorjev Trbovlje doseglo leta 1987 s kar 862 
člani. Po zadnjih podatkih leta 2018 je v društvo včlanjenih 120 
članov. Delovanje društva se kaže v organiziranju posvetovanj, 
strokovnih ekskurzij, ogledov podjetij in drugih prireditev, ki se 
jih člani vedno radi udeležujejo. Na ta način nekako 'prihajajo 
ven' iz svojega vsakdanjega napornega in pomembnega 
strokovnega dela. 

Praznovanje 60-letnice 
društva računovodij, 
finančnikov in revizorjev 
Trbovlje

  S svojo prisotnostjo nas je počastila županja občine Trbovlje 
Jasna Gabrič in društvu v spomin podarila sliko panorame 
Zasavja. Tudi predsednik Zveze RFR Slovenije dr. Koželj je 
podaril društvu priznanje Zveze RFR Slovenije ob 60-letnici 
delovanja. Vsem se je zahvalil za plemenito sodelovanje in 
porabljeni čas, da društvo še po 60 letih živi in deluje. Kot 
aktualni predsednik krovne strokovne organizacije je zaželel 
tudi v prihodnje take uspehe, kot smo jih dosegali v vseh 
preteklih letih. Poudaril je, da bo potrebno še naprej delovati na 
poglobljeni strokovnosti, aktualnostih in nudenju pomoči 

članstvu. S skromnim kulturnim programom smo popestrili 
dogajanje na prireditvi. Nastopil je mladi kitarist Klemen Forte 
in rudarski škrat Perkmandeljc. Predsednik Peter Jamnik je s 
pomočjo županje občine Trbovlje Jasne Gabrič podelil 
priznanje za nesebično dolgoletno delo v društvu Miri Černe, 
Janji Gianinni, Bojani Frece, Biserki Kirn in Viliju Medvešku. S 
posebnim priznanjem smo se spomnili ustanovnega člana 
društva RFR Trbovlje gospoda Jožeta Lapornika, in sicer za 
dolgoletno delo predsednika v društvu. Slavnostno prireditev 
smo končali s pogostitvijo in z druženjem v avli DDT. 

Predsednik društva RFR Trbovlje Peter Jamnik

Županja Jasna Gabrič, predsednik Zveze RFR 
Slovenije dr. Koželj in predsednik DRFR Trbovlje Peter 
Jamnik so ob 60-letnici delovanja društva podelili 
priznanja zaslužnim članom društva.

ZD Trbovlje – spremembe na 
bolje
  V preteklih devetih mesecih se je v ZD Trbovlje marsikaj 
spremenilo. Novi direktor, dr. Denis Tomše, in strokovni vodja, 
Roman Kralj, dr. med., sta takoj po nastopu mandata zavihala 
rokave in začela z aktivnim iskanjem zdravnikov. V ZD Trbovlje 
sta uspela privabiti mlade specializante, ki bodo po koncu 
specializacije ostali zaposleni v ZD Trbovlje kot zdravniki 
splošne in družinske medicine. Na tem področju je bilo v 
preteklih letih tudi največje pomanjkanje. S 1. 5. se je v ambulanti 
8, ki je bila več kot eno leto (vse od odhoda zdravnika Žige 
Sotlarja) brez stalnega zdravnika, zaposlila nova zdravnica Nina 
Rink, pri kateri bodo pacienti, ki so bili prej pri Žigi Sotlerju ali 
Antonu Golobu in pa vsi tisti, ki trenutno še nimajo izbranega 
osebnega zdravnika. Konec letošnjega leta s porodniškim 
dopustom končata še dve zdravnici, tako da bo vseh osem 
ambulant delovalo v polnem obsegu. Kadrovsko se je popolnil 
tudi urgentni center, in sicer je zdaj tam zdravnik prisoten 24 ur 
na dan, vse dni v letu. To pomeni, da zdravniki iz splošnih 
ambulant ne hodijo več na teren med ordinacijskim časom, kar je 
velika pridobitev za zdravnike in paciente. Za lažjo organizacijo 
dela je dobrodošlo, da se vsi pacienti, ki želijo na pregled k 
svojemu izbranemu osebnemu zdravniku, po telefonu ali prek e-
pošte na pregled naročijo. To velja tudi v primeru, kadar je 
njihovo zdravstveno stanje takšno, da morajo na pregled priti 
čim prej ali isti dan. Začela se je tudi digitalizacija in 
avtomatizacija zdravstvenega doma. Tako pred laboratorijem že 
deluje prvi vrstomat. V nadaljevanju se bodo le-ti postavili tudi 

– opornice priti smrčanju;

– opornice za beljenje zob (lahko si zobe sami belijo doma).

– športne ščitnike za zobe (primerne predvsem za kontaktne 
športe, torej za borilne športe in športe, kjer prihaja do 
kontaktov in nevarnosti poškodb, npr. košarka, rokomet 
…); ščitniki bodo raznih barv ter slik, tako kot vidimo pri 
profesionalnih športnikih na televiziji; s ščitniki, ki jih 
kupimo v trgovini, jih damo v vročo vodo in ugriznemo 
vanje, naredimo svojim zobem več škode kot koristi, ti pa so 
narejeni po meri ter prilagojeni zobem in karakteristikam 
ugriza posameznika;

– ščitnike proti škripanju z zobmi;

pred ambulantami splošne ter družinske medicine, v načrtu pa je 
tudi vzpostavitev popolnoma novega in do pacientov prijaznega 
načina e-naročanja. Okrepilo se je delo v zobnih ambulantah in 
zobni tehniki, ki se bo mimogrede v letošnjem letu popolnoma 
prenovila. V ZD Trbovlje v okviru zobnih ambulant izvajamo 
standardne storitve, ki so krite iz obveznega in/ali 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ter samoplačniške in 
nadstandardne storitve, za katere je potrebno doplačilo. V 
kolikor torej pacienti želijo takojšnjo obravnavo in/ali 
nadstandardne storitve, se lahko namesto v privatnih 
ambulantah tudi v ZD Trbovlje naročijo kot samoplačniki. 
  Še eno novost bi omenil v zobnih ambulantah. Trenutno 
smo v nabavi aparata, s katerim bomo lahko delali:

– opornice za vzdrževanje stanja po ortodontskem 
zdravljenju;

  Upamo, da naš trud pacienti že občutijo.
Dr. Denis Tomše, direktor
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  Letošnji Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je potekal od 
11. do 30. maja, zaznamovala pa ga je Parada učenja,  katere rdeča 
sta bila vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje v 
povezavi z novomedijsko kulturo. Parada učenja je potekala 16. 
maja dopoldne v šestnajstih slovenskih krajih – med njimi so bile 
tudi Trbovlje. Dogodek sta organizirala Zasavska ljudska 
univerza in Delavski  dom Trbovlje. Častna pokroviteljica 
dogodka in ambasadorka vseživljenjskega učenja je bila županja 
Občine Trbovlje Jasna Gabrič. Glavni program se je odvijal na 
odru pred DDT in je bil glasbeno, kulturno in kulinarično 
obarvan. Nastopale so vse generacije, in sicer od najmlajših do 
najstarejših. Pridružila sta se tudi tudi lanskoletni dobitnik 
priznanja za učečega se posameznika Zlatan Čordić – raper 
Zlatko in ambasador učenja Denis Šketako, izjemno uspešen 
triatlonec iz Hrastnika. K sodelovanju na paradi smo pritegnili 
prek 40 različnih zasavskih organizacij. Vse dopoldne so 
potekale različne interaktivne oblike predstavljanja dejavnosti na 
stojnicah, in sicer: pogled v navidezno resničnost s pomočjo VR-
očal, prikaz klekljanja, moč zdravilnih rastlin, tehnika in robotika 
za vsakogar, sladkanje s 'funštercem', menjalnica knjig, 
predstavitev rokodelstva, slikanje na steklo, žive knjige, 
pogostitev z mandeljčki, prikaz uporabe defibrilatorja, merjenje 
krvnega sladkorja, fotostojnica in sobno kolo za proizvajanje 
elektrike, gospodarjenje z e-odpadki, nagradna igra kolo sreče … 
ter še veliko zanimivega.
  V spremljevalnem delu je bila v gledališki dvorani DDT 
predstava v izvedbi Lutkovne skupine Lučka z naslovom Veselo 
potovanje za otroke Vrtca Trbovlje in prvošolce. Na parkirišču 
pred Delavskim domom so bile predstavitve gasilcev in gasilskega 
vozila, reševalcev ter reševalnega vozila, komunalnega vozila ter 
policista na motorju. V sklopu Parade učenja se je predstavil tudi 
VGC Zasavje s primerom dobre prakse EU projekt – moj projekt, 
ki združuje uporabnike, ki se vedno znova radi vračajo po nova 
doživetja, izkušnje, predvsem pa po nova znanja. Na tržnici 
generacij so bile obiskovalcem na voljo različne ustvarjalne 
delavnice, predstavitev prostovoljske zgodbe znanega športnika 
Denisa in številne možnosti brezplačnih aktivnosti za vse 
generacije.  Za uspešno izveden dogodek gre zahvala medijskim 
sponzorjem radiu Aktual Kum, Zasavskemu tedniku, Zasavskim 
onlajn novicam in televiziji ETV.

Polona Trebušak

Na paradi učenja: funšterc in 
bela kava 

  Več o akciji, delovanju Večgeneracijskega centra Zasavje in o 
koledarju mesečnih aktivnostih vseh partnerjev si lahko preberete na 
spletnih straneh www.zlu.si in www.vgc-zasavje.si. Lahko pokličete 
na svetovalni telefon 03 56 31 191, večgeneracijski telefon 068 613 
954 ali nam pišete na info@zlu.si.

  Vsako leto v maju vabi občane na brezplačne prireditve v okviru 
Tedna vseživljenjskega učenja najlepša izložba v mestu. Se 
sprašujete, katera? Izložba trboveljske knjižnice letos spodbuja in 
ozavešča o pomenu učenja za življenje in o pomenu prostovoljstva. 
Združili smo moči – Zasavska ljudska univerza (ZLU) s projektom 
Večgeneracijski center Zasavje in Območno združenje Rdečega 
križa Trbovlje. Rdeča nit skupne izložbe je prostovoljstvo, ki ga 
spodbuja ZLU s projektom Večgeneracijski center Zasavje in z 
akcijo Podari uro, Rdeči križ pa z različnimi prostovoljskimi  
akcijami, še posebej v tednu Rdečega križa.  
  Oboji vabimo v svoje vrste prostovoljce, ki namenjajo svoj čas, 
energijo, znanje v dobro drugih in širše skupnosti. Nadaljuje se akcija 
Podari uro, kar pomeni, da svoj čas namenimo nekomu, ki potrebuje 
pomoč. Možnosti je veliko, potreb prav tako. Prostovoljstvo je 
poslanstvo, je izmenjava dobrega, tisti, ki podarja, v resnici dela 
dobro tudi zase.  
  To pa ni edino tovrstno povezovanje. V marcu in aprilu letos 
smo za uporabnike Rdečega križa organizirali individualno 
svetovanje in pogovor s svetovalko Valentino o možnostih 
vključevanja najranljivejših skupin občanov v različne uporabne in 
praktične brezplačne tečaje. Z  delom na terenu želimo povečati 
socialno vključevanje in pomagati pri zmanjševanju tveganja 
revščine. Odziv ljudi je bil spodbuden. Kar nekaj jih izrazilo željo, da 
bi se udeležili katerega od naših brezplačnih tečajev. 

Polona Trebušak

Združili moči – najlepša 
izložba v mestu

18. tradicionalno srečanje harmonikarjev bo 23. 
junija 2018 ob 18. uri pred Gasilskim domom Čeče.
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  Na letošnjem letnem zboru članov društva RFR Trbovlje v 
marcu smo obeležili tudi 60-letnico delovanja našega društva. 
Predsednik društva Peter Jamnik se je v svojem govoru osredinil 
na dozdajšnje delo članov društva. Društvo računovodij, 
finančnikov in revizorjev Trbovlje se je tako rekoč 'rodilo' že 
davnega leta 1958 kot tedanja sekcija knjigovodij pri Društvu 
ekonomistov Trbovlje. Sekcija je več ali manj 'životarila' v času 
do 'osamosvojitve' oziroma odcepitve od DE Trbovlje leta 
1958, ko je postala samostojno društvo. Prvotna sekcija je štela 
60 članov, kulminacijo članstva pa je Društvo računovodij, 
finančnikov in revizorjev Trbovlje doseglo leta 1987 s kar 862 
člani. Po zadnjih podatkih leta 2018 je v društvo včlanjenih 120 
članov. Delovanje društva se kaže v organiziranju posvetovanj, 
strokovnih ekskurzij, ogledov podjetij in drugih prireditev, ki se 
jih člani vedno radi udeležujejo. Na ta način nekako 'prihajajo 
ven' iz svojega vsakdanjega napornega in pomembnega 
strokovnega dela. 

Praznovanje 60-letnice 
društva računovodij, 
finančnikov in revizorjev 
Trbovlje

  S svojo prisotnostjo nas je počastila županja občine Trbovlje 
Jasna Gabrič in društvu v spomin podarila sliko panorame 
Zasavja. Tudi predsednik Zveze RFR Slovenije dr. Koželj je 
podaril društvu priznanje Zveze RFR Slovenije ob 60-letnici 
delovanja. Vsem se je zahvalil za plemenito sodelovanje in 
porabljeni čas, da društvo še po 60 letih živi in deluje. Kot 
aktualni predsednik krovne strokovne organizacije je zaželel 
tudi v prihodnje take uspehe, kot smo jih dosegali v vseh 
preteklih letih. Poudaril je, da bo potrebno še naprej delovati na 
poglobljeni strokovnosti, aktualnostih in nudenju pomoči 

članstvu. S skromnim kulturnim programom smo popestrili 
dogajanje na prireditvi. Nastopil je mladi kitarist Klemen Forte 
in rudarski škrat Perkmandeljc. Predsednik Peter Jamnik je s 
pomočjo županje občine Trbovlje Jasne Gabrič podelil 
priznanje za nesebično dolgoletno delo v društvu Miri Černe, 
Janji Gianinni, Bojani Frece, Biserki Kirn in Viliju Medvešku. S 
posebnim priznanjem smo se spomnili ustanovnega člana 
društva RFR Trbovlje gospoda Jožeta Lapornika, in sicer za 
dolgoletno delo predsednika v društvu. Slavnostno prireditev 
smo končali s pogostitvijo in z druženjem v avli DDT. 

Predsednik društva RFR Trbovlje Peter Jamnik

Županja Jasna Gabrič, predsednik Zveze RFR 
Slovenije dr. Koželj in predsednik DRFR Trbovlje Peter 
Jamnik so ob 60-letnici delovanja društva podelili 
priznanja zaslužnim članom društva.

ZD Trbovlje – spremembe na 
bolje
  V preteklih devetih mesecih se je v ZD Trbovlje marsikaj 
spremenilo. Novi direktor, dr. Denis Tomše, in strokovni vodja, 
Roman Kralj, dr. med., sta takoj po nastopu mandata zavihala 
rokave in začela z aktivnim iskanjem zdravnikov. V ZD Trbovlje 
sta uspela privabiti mlade specializante, ki bodo po koncu 
specializacije ostali zaposleni v ZD Trbovlje kot zdravniki 
splošne in družinske medicine. Na tem področju je bilo v 
preteklih letih tudi največje pomanjkanje. S 1. 5. se je v ambulanti 
8, ki je bila več kot eno leto (vse od odhoda zdravnika Žige 
Sotlarja) brez stalnega zdravnika, zaposlila nova zdravnica Nina 
Rink, pri kateri bodo pacienti, ki so bili prej pri Žigi Sotlerju ali 
Antonu Golobu in pa vsi tisti, ki trenutno še nimajo izbranega 
osebnega zdravnika. Konec letošnjega leta s porodniškim 
dopustom končata še dve zdravnici, tako da bo vseh osem 
ambulant delovalo v polnem obsegu. Kadrovsko se je popolnil 
tudi urgentni center, in sicer je zdaj tam zdravnik prisoten 24 ur 
na dan, vse dni v letu. To pomeni, da zdravniki iz splošnih 
ambulant ne hodijo več na teren med ordinacijskim časom, kar je 
velika pridobitev za zdravnike in paciente. Za lažjo organizacijo 
dela je dobrodošlo, da se vsi pacienti, ki želijo na pregled k 
svojemu izbranemu osebnemu zdravniku, po telefonu ali prek e-
pošte na pregled naročijo. To velja tudi v primeru, kadar je 
njihovo zdravstveno stanje takšno, da morajo na pregled priti 
čim prej ali isti dan. Začela se je tudi digitalizacija in 
avtomatizacija zdravstvenega doma. Tako pred laboratorijem že 
deluje prvi vrstomat. V nadaljevanju se bodo le-ti postavili tudi 

– opornice priti smrčanju;

– opornice za beljenje zob (lahko si zobe sami belijo doma).

– športne ščitnike za zobe (primerne predvsem za kontaktne 
športe, torej za borilne športe in športe, kjer prihaja do 
kontaktov in nevarnosti poškodb, npr. košarka, rokomet 
…); ščitniki bodo raznih barv ter slik, tako kot vidimo pri 
profesionalnih športnikih na televiziji; s ščitniki, ki jih 
kupimo v trgovini, jih damo v vročo vodo in ugriznemo 
vanje, naredimo svojim zobem več škode kot koristi, ti pa so 
narejeni po meri ter prilagojeni zobem in karakteristikam 
ugriza posameznika;

– ščitnike proti škripanju z zobmi;

pred ambulantami splošne ter družinske medicine, v načrtu pa je 
tudi vzpostavitev popolnoma novega in do pacientov prijaznega 
načina e-naročanja. Okrepilo se je delo v zobnih ambulantah in 
zobni tehniki, ki se bo mimogrede v letošnjem letu popolnoma 
prenovila. V ZD Trbovlje v okviru zobnih ambulant izvajamo 
standardne storitve, ki so krite iz obveznega in/ali 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ter samoplačniške in 
nadstandardne storitve, za katere je potrebno doplačilo. V 
kolikor torej pacienti želijo takojšnjo obravnavo in/ali 
nadstandardne storitve, se lahko namesto v privatnih 
ambulantah tudi v ZD Trbovlje naročijo kot samoplačniki. 
  Še eno novost bi omenil v zobnih ambulantah. Trenutno 
smo v nabavi aparata, s katerim bomo lahko delali:

– opornice za vzdrževanje stanja po ortodontskem 
zdravljenju;

  Upamo, da naš trud pacienti že občutijo.
Dr. Denis Tomše, direktor
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  Letošnji Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je potekal od 
11. do 30. maja, zaznamovala pa ga je Parada učenja,  katere rdeča 
sta bila vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje v 
povezavi z novomedijsko kulturo. Parada učenja je potekala 16. 
maja dopoldne v šestnajstih slovenskih krajih – med njimi so bile 
tudi Trbovlje. Dogodek sta organizirala Zasavska ljudska 
univerza in Delavski  dom Trbovlje. Častna pokroviteljica 
dogodka in ambasadorka vseživljenjskega učenja je bila županja 
Občine Trbovlje Jasna Gabrič. Glavni program se je odvijal na 
odru pred DDT in je bil glasbeno, kulturno in kulinarično 
obarvan. Nastopale so vse generacije, in sicer od najmlajših do 
najstarejših. Pridružila sta se tudi tudi lanskoletni dobitnik 
priznanja za učečega se posameznika Zlatan Čordić – raper 
Zlatko in ambasador učenja Denis Šketako, izjemno uspešen 
triatlonec iz Hrastnika. K sodelovanju na paradi smo pritegnili 
prek 40 različnih zasavskih organizacij. Vse dopoldne so 
potekale različne interaktivne oblike predstavljanja dejavnosti na 
stojnicah, in sicer: pogled v navidezno resničnost s pomočjo VR-
očal, prikaz klekljanja, moč zdravilnih rastlin, tehnika in robotika 
za vsakogar, sladkanje s 'funštercem', menjalnica knjig, 
predstavitev rokodelstva, slikanje na steklo, žive knjige, 
pogostitev z mandeljčki, prikaz uporabe defibrilatorja, merjenje 
krvnega sladkorja, fotostojnica in sobno kolo za proizvajanje 
elektrike, gospodarjenje z e-odpadki, nagradna igra kolo sreče … 
ter še veliko zanimivega.
  V spremljevalnem delu je bila v gledališki dvorani DDT 
predstava v izvedbi Lutkovne skupine Lučka z naslovom Veselo 
potovanje za otroke Vrtca Trbovlje in prvošolce. Na parkirišču 
pred Delavskim domom so bile predstavitve gasilcev in gasilskega 
vozila, reševalcev ter reševalnega vozila, komunalnega vozila ter 
policista na motorju. V sklopu Parade učenja se je predstavil tudi 
VGC Zasavje s primerom dobre prakse EU projekt – moj projekt, 
ki združuje uporabnike, ki se vedno znova radi vračajo po nova 
doživetja, izkušnje, predvsem pa po nova znanja. Na tržnici 
generacij so bile obiskovalcem na voljo različne ustvarjalne 
delavnice, predstavitev prostovoljske zgodbe znanega športnika 
Denisa in številne možnosti brezplačnih aktivnosti za vse 
generacije.  Za uspešno izveden dogodek gre zahvala medijskim 
sponzorjem radiu Aktual Kum, Zasavskemu tedniku, Zasavskim 
onlajn novicam in televiziji ETV.

Polona Trebušak

Na paradi učenja: funšterc in 
bela kava 

  Več o akciji, delovanju Večgeneracijskega centra Zasavje in o 
koledarju mesečnih aktivnostih vseh partnerjev si lahko preberete na 
spletnih straneh www.zlu.si in www.vgc-zasavje.si. Lahko pokličete 
na svetovalni telefon 03 56 31 191, večgeneracijski telefon 068 613 
954 ali nam pišete na info@zlu.si.

  Vsako leto v maju vabi občane na brezplačne prireditve v okviru 
Tedna vseživljenjskega učenja najlepša izložba v mestu. Se 
sprašujete, katera? Izložba trboveljske knjižnice letos spodbuja in 
ozavešča o pomenu učenja za življenje in o pomenu prostovoljstva. 
Združili smo moči – Zasavska ljudska univerza (ZLU) s projektom 
Večgeneracijski center Zasavje in Območno združenje Rdečega 
križa Trbovlje. Rdeča nit skupne izložbe je prostovoljstvo, ki ga 
spodbuja ZLU s projektom Večgeneracijski center Zasavje in z 
akcijo Podari uro, Rdeči križ pa z različnimi prostovoljskimi  
akcijami, še posebej v tednu Rdečega križa.  
  Oboji vabimo v svoje vrste prostovoljce, ki namenjajo svoj čas, 
energijo, znanje v dobro drugih in širše skupnosti. Nadaljuje se akcija 
Podari uro, kar pomeni, da svoj čas namenimo nekomu, ki potrebuje 
pomoč. Možnosti je veliko, potreb prav tako. Prostovoljstvo je 
poslanstvo, je izmenjava dobrega, tisti, ki podarja, v resnici dela 
dobro tudi zase.  
  To pa ni edino tovrstno povezovanje. V marcu in aprilu letos 
smo za uporabnike Rdečega križa organizirali individualno 
svetovanje in pogovor s svetovalko Valentino o možnostih 
vključevanja najranljivejših skupin občanov v različne uporabne in 
praktične brezplačne tečaje. Z  delom na terenu želimo povečati 
socialno vključevanje in pomagati pri zmanjševanju tveganja 
revščine. Odziv ljudi je bil spodbuden. Kar nekaj jih izrazilo željo, da 
bi se udeležili katerega od naših brezplačnih tečajev. 

Polona Trebušak

Združili moči – najlepša 
izložba v mestu

18. tradicionalno srečanje harmonikarjev bo 23. 
junija 2018 ob 18. uri pred Gasilskim domom Čeče.
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  Globoko smo že zabredli v čas, ko se mačke gonijo. Praktično 
vsakodnevno se srečujemo z mladiči in tako bo brez premora skoraj 
do konca novembra.

  Pomembno dejstvo pri steriliziranih in kastriranih mačkah je, da 
sam poseg NE vpliva na lovski nagon. Zato naj vas ne bo strah, da 
bi se vam namnožile miške, podgane in druge živali, ki povzročajo 
škodo predvsem v vrtovih ipd. Lahko pa se vzpostavi naravno 
ravnovesje.

  Kot Društvo za pomoč mačkam se dnevno soočamo s klici o 
zapuščenih, prostoživečih in lastniških mačkah, ki so k hišam 
pripeljale več mladičev. Seveda mačke najpogosteje niso zaželene. 
Ljudje v takšnih primerih navadno pustijo mamo muco in mladiče, 
saj ne motijo nikogar, ali pa mami muci (pogosto prekmalu) oddajo 
mladiče. Obema možnostma je skupno to, da je celotna mačja 
družinica nesterilizirana in nekastrirana, torej se razmnožujejo 
naprej in se z novimi legli vedno znova pojavljajo na vaših vratih. S 
tem pa se le povečuje že tako prevelika populacija mačk.

Zakaj sterilizacije in kastracije 
mačk?

  Ob tem naj omenimo nekaj dejstev, ki dokazujejo, zakaj imajo 
mačke tako pogosto mladiče. Mačka se goni, dokler ne pride do 
oploditve. Spolno je zrela med 4. in 6. mesecem starosti (zunanje in 
prostoživeče dozorijo prej). V Sloveniji ima mačka povprečno eno 
do dve legli na leto z dvema do šestimi mladiči. Samec lahko zavonja 
in sledi vonju goneče samice tudi do 10 kilometrov. Mačke ne 
poznajo t. i. menopavze in se lahko obrejijo ne glede na starost. Če 
mama muca mladiče izgubi, se goni že dva do tri tedne po izgubi. V 
teoriji imata lahko ena sama nesterilizirana samica in nekastriran 
samec s svojimi potomci v 7 letih življenja kar 420.000 mladičev.

  Za plačilo sterilizacij in kastracij prostoživečih mačk je 
odgovorna občina. Pa vendar je občinski proračun daleč od 

  Če se odločite za sterilizacijo in/ali kastracijo svojih mačk, 
vedite, da se lahko mačka sterilizira oz. kastrira takoj, ko je težka vsaj 
1 kilogram, da brejost za mačko dokazano nima nobene koristi (eno 
leglo pred sterilizacijo nima smisla), da se lahko sterilizira tudi breja 
mačka, da se sterilizirirane in kastrirane mačke bolj držijo doma 
(nimajo večdnevnih pohodov) ter konec koncev s sterilizacijo in 
kastracijo svojih mačk ne boste več del ogromne problematike 
zapuščenih ter prostoživečih mačk.
  Zato za dobro vseh sterilizirajte in kastrirajte svoje mačke in 
poskrbite, da bodo sterilizirane in kastrirane tudi prostoživeče – 
obvestite občino.

zmožnosti reševanja vseh problemov, ki bi jih lahko rešili lastniki 
mačk sami. Zavetišča so polna, posamezniki pa smo v primerih 
prevelikega števila mačk skoraj nemočni. Lastnikom pomagamo s 
(so-)financiranjem posegov, z odlovom tistih lastniških mačk, ki se 
ne pustijo ujeti, in uredimo izredno nizke cene (skoraj polovične za 
redne) na veterinah. 
  Naša pristojna zavetišča še vedno v večini delujejo po principu, 
da lahko živali po 30 dneh evtanazirajo. In če želimo uspešno 
zagotavljati 'no-kill' zavetišča, je v prvi vrsti potrebno poskrbet za 
manj kotitev. Le kako od zavetišč pričakujemo, da bodo finančno in 
prostorsko lahko zagotovili primerno oskrbo mačk, če pa je 
vsakodnevno več in več takšnih, ki potrebujejo pomoč?

  Organizatorji prireditev (Krajevna skupnost Dobovec, 
Prostovoljno gasilsko društvo Dobovec, Turistično razvojno 
društvo KP KD, Smučarsko društvo KD) bodo poskrbeli za 
osvežilno pijačo in dobro hrano. Vse skupaj bodo popestrili s 
pestrimi družabnimi igrami in z bogatim srečelovom. Vljudno 
vabljeni na Dobovec, saj se že veselimo praznovanja z vami. 

  V okviru krajevnega praznika bomo tudi letos na Dobovcu 
izpeljali kar nekaj prireditev in aktivnosti za različne generacije. 

Na Dobovcu praznujemo

Špela Volaj, Krajevna skupnost Dobovec

  V petek, 29. junija ob 20. uri, bomo za vse željne nore zabave 
pod šotorom pri krajevni skupnosti na Dobovcu gostili Petkovo 
pumpo, Radio Aktual, DJ Boštjan, Nina, DJ Johny in Mitja nam 
zagotavljajo, da bo to največja in najbolj divja vseslovenska 
veselica. Ob harmoniki, z dobro voljo in divjo zabavo se bomo 
družili pozno v noč. V soboto, 30. 6. 2018 ob 16. uri, ob šoli na 
Dobovcu začnemo z 2. meddruštvenim gasilskim tekmovanjem 
gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev za memorial Milene 
Jamšek. Ob 18. uri nadaljujemo s proslavo ob krajevnem 
prazniku Krajevne skupnosti Dobovec. Proslava bo obogatena s 
pestrim kulturno-zabavnim programom. Na odru pod šotorom 
se nam bodo ob 20.00 pridružili Veseli svatje, s katerimi bomo 
peli in plesali do jutra. 
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  V prvem študijskem letu se je v zasavsko U3 vpisalo 10 
»študentov«, in sicer k umetnostni zgodovini. V naslednjih letih je 
raslo tako število slušateljev in študijskih skupin. Spoznavanju 
umetnostne zgodovine se je pridružilo likovno ustvarjanje. 
Kmalu so se umetnikom pridružili tisti, ki so se želeli naučiti 
tujega jezika. Najprej nemškega, potem angleškega, v novejšem 
času tudi francoskega in španskega ter italijanskega. Seveda ni 
ostalo le pri tem. Svoje znanje so širili na področje etnologije  
računalniškega opismenjevanja in kreativnega pisanja. Da pa ne 
bi potekalo vse samo v šolskih klopeh, pridobljeno znanje 
dopolnjujejo na strokovnih ekskurzijah in z ogledi razstav. Čeprav 
je osnovni namen U3 izobraževanje, druge dejavnosti naj bi 
potekale v obliki delavnic ali predavanj, so na podlagi zanimanja 
članov nastale tudi skupine oziroma krožki družabnega in 
razvedrilnega področja, kjer spoznavajo plesne korake, svoje telo 
razgibajo pri telovadbi z meditacijo ter s pohodništvom.  Nekaj 

  Število slušateljev se je večalo in s tem tudi število študijskih 
krožkov, kot so te izobraževalne skupine poimenovali 
ustanovitelji Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. 
Čeprav U3 ni univerza, razvija izobraževanje, ki ima obeležje 
študijskih dejavnosti. Posamezne študijske krožke vodijo zunanji 
strokovni sodelavci – mentorji, posamezne delavnice pa lahko 
tudi prostovoljci ali strokovnjaki s posameznega področja. 
Naloge U3 pa niso namenjene zgolj izobraževanju starejših, 
ampak naj bi s svojim delom sistematično osveščali javnost in jo 
spodbujali za reševanje mnogih odprtih vprašanj starejših ter za 
njihovo dejavno vključevanje v družbo. 

  U3 Zasavska regija je začel delovati v študijskem letu 
1998–1999 kot 18. v mreži slovenskih univerz za tretje življenjsko 
obdobje (UTŽO). Pobudniki vključitve starejše populacije v 
izobraževanje v okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko 
obdobje leta 1986 so orali ledino, saj takrat za vključitev 
populacije nad 50 let v vseživljenjsko izobraževanje ni nihče 
skrbel. 

let se je število slušateljev večalo. Prihajali so iz Hrastnika, 
Trbovelj, Zagorja, Radeč in iz Loke pri Zidanem Mostu. 
Najuspešnejše, po številu članov in študijskih skupin, je bilo leto 
2012–2013 z 213 člani v 29 študijskih skupinah. 
  In tako bi se najbrž nadaljevalo, če se v zadnjih letih tudi 
nekatere druge organizacije, čeprav to ob njihovi ustanovitvi ni 
bilo njihovo »poslanstvo«, ne bi osredinile na isto populacijo. To 
je povzročilo zmanjševanje števila članov, zato iščemo nove 
vsebine, da bi jih pridobili. Le upamo lahko, da bomo uspeli in da 
nam v prihodnjih letih ne bo treba zapreti vrat, Društvo U3 
Univerzo za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija pa ukiniti.

Irena Ivančič Lebar, predsednica U3 Zasavska regija

Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje bo v 
času med 21. in 23. julijem (odvisno od 
vremena in zrelosti pšenice) pripravilo žetje 
pšenice na star način ter tekmovanje v žetju. 
Prikaz bo na ekološki kmetiji Marjana 
Lamperja.

Več informacij na številki 031 731 278.

Sreda, 6. 6. 2018, 19.00, čitalnica oddelka za 
odrasle, Simona Sanaren: Ko Je Dan, Quand c'Est le 
Jour, When it Is Day – predstavitev pesniške zbirke, 
voditelj Marko Planinc.

Razstava v galeriji Knjižnice Trbovlje, junij 2018, 5-
letni Liam Kurbegović trpi zaradi avtizma; svoje 
občutke ter predstavo o sebi in svetu je naslikal ter 
predstavil na svojih slikah, ki bodo v galeriji knjižnice 
na ogled od 9. do 30. junija 2018; zainteresirani 
bodo Liamove slike lahko tudi kupili.
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mladiče. Obema možnostma je skupno to, da je celotna mačja 
družinica nesterilizirana in nekastrirana, torej se razmnožujejo 
naprej in se z novimi legli vedno znova pojavljajo na vaših vratih. S 
tem pa se le povečuje že tako prevelika populacija mačk.
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mačk?
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Obisk evropskih partnerjev 
projekta ACCESS
  Regionalna razvojna agencija Zasavje s partnerji iz petih 
evropskih držav v letu 2018 nadaljuje izvajanje mednarodnega 
projekta ACCESS – skupni izzivi, izkušnje in rešitve za migrante. 
Partnerji prek dialoga in izmenjave primerov dobrih praks iščejo 
rešitve za aktivno vključevanje manjšin v lokalna okolja. V projektu 
sodelujejo zasavski Punkt – Laboratorij za kreativne industrije, 
Mladinski center Zagorje ob Savi in OŠ Toneta Okrogarja. Zasavje k 
projektu pristopa kot regija z medkulturno identiteto, križišče kultur, 
ki sobivajo in se medsebojno bogatijo. Kulture so namreč tiste, ki 
geografskemu prostoru šele vdahnejo vsebino in življenje. In teh v 
regiji ne manjka. Tako so od  8. do 10. maja Zasavje obiskali 
predstavniki partnerskih organizacij iz Grčije, Španije, Poljske, 
Nemčije in Italije. Na OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju so si ogledali 
prakse dela z otroki, ki so se nedavno preselili v Slovenijo, spoznali 
zgodovino migracij v Zasavju in izvedbo mednarodnih 

prostovoljskih projektov. Obiskali so Gore, v Trbovljah pa so si 
ogledali muzej 4. dritl.  Živahno kulturno življenje Zasavja pa je 
najbolje ponazoril kulinarični dogodek Južna, južna!, ki je bil 9. maja 
v Parku dr. Janeza Drnovška v Zagorju. Tradicionalna priprava 
hrane namreč razkriva njeno tesno vez z običaji in navadami. Iz 
madžarskih, bosanskih, albanskih, zasavskih, makedonskih, 
hrvaških, slovenskih in mednarodnih kulturnih repertoarjev so 
nastajali obare, golaž, ohridske rezine, 'funšterc', sarma, 'uštipci', 
prebranec in baklave. Dogodek so spremljali pevski zbor 6. razredov 
OŠ Toneta Okrogarja Zagorje in nastop folklornih skupin KD 
Svoboda Center ter Srbskega kulturnega društva Sava Hrastnik. 
Obiskovalci pa so si v Živi knjižnici lahko izposodil ljudi, skozi 
njihove pripovedi razbijali predsodke in krepili veščine za odprto ter 
demokratično družbo. Kultura nikoli ne pride v ednini. Vedno je 
prostor še za druge. Na krožnikih ali v lokalnih okoljih. 

Snaša Klančar

  Prvo četrtino letošnjega leta smo, kot vse prejšnje, trboveljski 
poklicni gasilci preživeli delovno. Povečali smo število rednih vaj, 
izobraževanja se izvajajo skladno z načrtom in po programu 
Gasilske šole in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. 

  Statistično gledano je število intervencij v primerjavi z istim 
obdobjem lani malenkost v porastu, razlog vidimo predvsem v 
neugodnem vremenu, ki nas je zajel marca. Kljub večjemu številu 
intervencij smo trboveljski gasilci vedno pripravljeni nuditi 
pomoč.   Na pomoč!

Prva četrtina leta pri 
trboveljskih gasilcih

  Gasilski zavod Trbovlje je v prvem četrtletju zabeležil 68 
dogodkov. Petkrat smo posredovali v prometnih nesrečah, 
osemkrat v požarih, petkrat v nesreči z nevarno snovjo, v drugih 
dogodkih pa smo občankam in občanom nudili tehnično pomoč: 
reševanje iz dvigal, odpiranje vrat, pomoč reševalcem ter drugim 
službam, posredovali smo pri puščanjih vode, na pomoč z avto 
lestvijo pa smo odšli tudi v sosednjo občino.

  V mrzlih zimskih dneh so nas na vajah reševalci NMP 
Trbovlje učili o imobilizaciji ponesrečencev, reševanju oseb v 
ogrožajočih stanjih, obnavljali smo znanje in karakteristike 
posameznih prenosnih lestev, v Gasilski šoli smo se udeleži 
vročega treninga, kjer se v za ta namen prirejenih betonskih 
zgradbah ter sestavljenih kontejnerjih prikazujejo kar se da 
resnične situacije stanovanjskih požarov. Tako smo se učili tudi 
pravilnega vodenja več oddelkov. Marec nam je prinesel mrzle 
temperature, obilico snega, s tem pa super pogoje za vajo 
reševanja na ledu. Pri krepkem minusu smo jo izvedli skupaj s 
PRS Trbovlje na rudniških površinah, za kar se jim zahvaljujem. 

Uroš Češnjevar, operativni vodja

23šole

  Otroci z veseljem javno pokažejo svoje kuharsko znanje, ki ni 

  Nastop je bil 24. aprila 2018 v središču City Center Celje. 
Udeležili so se ga štirje učenci OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Skupino, 
poimenovali so se Ivančki, so sestavljali devetošolka Nika Bajda, 
osmošolca Pika Naglav in Aleš Belina ter sedmošolka Zala Bajda. 

  Tudi letos je bila tema v kuhanju lokalnih in avtohtonih jedi. 
Učenci so morali skuhati eno jed. Ivančki so delali žlikrofe. Priredili 
smo recept, ki smo ga našli v knjigi Jane Mlakar Adamič z naslovom 
Teknilo nam je. Žlikrofe so polnili s krompirjem, fižolom in na 
ocvirkovi masti prepraženo čebulo. V Celju so pripravili kar lepo 
število žlikrofov in jih ponudili naključnim obiskovalcem in 
preostalim ekipam, ki so sodelovale na nastopu. Jed so suvereno 
predstavili in jo znali prijazno ponuditi. Poskusili so tudi jedi drugih 
ekip in se enoglasno odločili, da so naši žlikrofi najboljši.

  Priprave na nastop so potekale v okviru izbirnih predmetov 
sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja. 

Poročilo s kulinaričnega 
nastopa »Kuhna pa to« v 
kuhanju lokalnih avtohtonih 
jedi v šolskem letu 2017/2018

skromno, s še večjim veseljem in žarom v očeh pa prizorišče 
zapustijo, kar je največje plačilo in zadovoljstvo. Zaradi pozitivne 
energije, sproščenosti, možnosti biti ustvarjalen, se veliko novega 
naučiti in doživeti nepozabno izkušnjo prihodnje leto vprašanje: »A 
letos gremo tudi kuhat?« ne bo presenečenje. In šli bomo kuhat.

Sabina Potrbin

First Lego League Junior na 
OŠ Trbovlje
  FIRST® LEGO® League  Junior  je  mednarodni 
multidisciplinarni raziskovalni program, ki mladim približuje 
znanost, jih navdušuje za raziskovanje in jih uči reševanja problemov. 
Spodbuja radovednost, ustvarjalnost, inovativnost, uči podjetnosti, 
sodelovanja, deljenja in poudarja skupinsko delo. V Sloveniji je 
uradni partner in organizator programa Zavod Super Glavce. 
  Osnovna šola  Trbovlje je v programu aktivna že tretje leto. 
Letos smo prvič oblikovali mlajšo ekipo, ki smo jo poimenovali 
Black demons Junior. Mlajša ekipa vključuje šest tretješolcev. Naslov 
letošnjega izziva je bil Vodna dogodivščina, zato smo podrobno 
raziskovali pot vode. V sodelovanju s Komunalo Trbovlje smo 
obiskali čistilno napravo in vodarno v Trbovljah in si v sodelovanju s 
Smučarskim društvom Trbovlje v živo ogledali delovanje snežnega 
topa. Odpravili smo se na potovanje od izvira do pipe ter raziskovali, 
kako voda pride do uporabnikov, kaj se z njo zgodi po uporabi. Iskali 
smo načine, kako vsaj en del njene poti izboljšati. Iz gradnikov Lego 
smo sestavili motivacijski model – vodno črpalko, ki je bila del 
našega velikega modela, ki je nastajal skozi celotno šolsko leto. 
Preizkušali smo se v konstruktorskih izzivih in programirali s 
pomočjo programa WeDo. Svoje delo in izkušnje smo 
dokumentirali ter predstavili na plakatu. 

  Komaj čakamo, da v prihodnjem šolskem letu skupaj poletimo 
na Luno. 

mentorici Emina Sekić in Nina Fabijan

  Naše dosežke in veliki model Lego smo predstavili na Festivalu 
FLL Junior, ki je potekal v soboto, 21. 4. 2018, na Osnovni šoli 
Vransko. Naša ekipa Black demons Junior je navdušila s 
predstavitvijo, prepričljivo predstavila model in suvereno 
odgovarjala na vprašanja radovednežev. Dokazali smo, da s skupnim 
delom veliko zmoremo. Bravo, Matevž, Stella, Nace, Tomaž, Miha in 
Klara. Ponosni smo na vas.

28. kolesarski vzpon na KUM

9. junij 2018

START OB 10. URI PRED PARTIZANOM V TRBOVLJAH

KOLESARSKO DRUŠTVO PARTIZAN TRBOVLJE     

Info: 031 439 150, www.kdtrbovlje.si       
     

Fotografija: Tomaž Zupan.
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Obisk evropskih partnerjev 
projekta ACCESS
  Regionalna razvojna agencija Zasavje s partnerji iz petih 
evropskih držav v letu 2018 nadaljuje izvajanje mednarodnega 
projekta ACCESS – skupni izzivi, izkušnje in rešitve za migrante. 
Partnerji prek dialoga in izmenjave primerov dobrih praks iščejo 
rešitve za aktivno vključevanje manjšin v lokalna okolja. V projektu 
sodelujejo zasavski Punkt – Laboratorij za kreativne industrije, 
Mladinski center Zagorje ob Savi in OŠ Toneta Okrogarja. Zasavje k 
projektu pristopa kot regija z medkulturno identiteto, križišče kultur, 
ki sobivajo in se medsebojno bogatijo. Kulture so namreč tiste, ki 
geografskemu prostoru šele vdahnejo vsebino in življenje. In teh v 
regiji ne manjka. Tako so od  8. do 10. maja Zasavje obiskali 
predstavniki partnerskih organizacij iz Grčije, Španije, Poljske, 
Nemčije in Italije. Na OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju so si ogledali 
prakse dela z otroki, ki so se nedavno preselili v Slovenijo, spoznali 
zgodovino migracij v Zasavju in izvedbo mednarodnih 

prostovoljskih projektov. Obiskali so Gore, v Trbovljah pa so si 
ogledali muzej 4. dritl.  Živahno kulturno življenje Zasavja pa je 
najbolje ponazoril kulinarični dogodek Južna, južna!, ki je bil 9. maja 
v Parku dr. Janeza Drnovška v Zagorju. Tradicionalna priprava 
hrane namreč razkriva njeno tesno vez z običaji in navadami. Iz 
madžarskih, bosanskih, albanskih, zasavskih, makedonskih, 
hrvaških, slovenskih in mednarodnih kulturnih repertoarjev so 
nastajali obare, golaž, ohridske rezine, 'funšterc', sarma, 'uštipci', 
prebranec in baklave. Dogodek so spremljali pevski zbor 6. razredov 
OŠ Toneta Okrogarja Zagorje in nastop folklornih skupin KD 
Svoboda Center ter Srbskega kulturnega društva Sava Hrastnik. 
Obiskovalci pa so si v Živi knjižnici lahko izposodil ljudi, skozi 
njihove pripovedi razbijali predsodke in krepili veščine za odprto ter 
demokratično družbo. Kultura nikoli ne pride v ednini. Vedno je 
prostor še za druge. Na krožnikih ali v lokalnih okoljih. 

Snaša Klančar

  Prvo četrtino letošnjega leta smo, kot vse prejšnje, trboveljski 
poklicni gasilci preživeli delovno. Povečali smo število rednih vaj, 
izobraževanja se izvajajo skladno z načrtom in po programu 
Gasilske šole in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. 

  Statistično gledano je število intervencij v primerjavi z istim 
obdobjem lani malenkost v porastu, razlog vidimo predvsem v 
neugodnem vremenu, ki nas je zajel marca. Kljub večjemu številu 
intervencij smo trboveljski gasilci vedno pripravljeni nuditi 
pomoč.   Na pomoč!

Prva četrtina leta pri 
trboveljskih gasilcih

  Gasilski zavod Trbovlje je v prvem četrtletju zabeležil 68 
dogodkov. Petkrat smo posredovali v prometnih nesrečah, 
osemkrat v požarih, petkrat v nesreči z nevarno snovjo, v drugih 
dogodkih pa smo občankam in občanom nudili tehnično pomoč: 
reševanje iz dvigal, odpiranje vrat, pomoč reševalcem ter drugim 
službam, posredovali smo pri puščanjih vode, na pomoč z avto 
lestvijo pa smo odšli tudi v sosednjo občino.

  V mrzlih zimskih dneh so nas na vajah reševalci NMP 
Trbovlje učili o imobilizaciji ponesrečencev, reševanju oseb v 
ogrožajočih stanjih, obnavljali smo znanje in karakteristike 
posameznih prenosnih lestev, v Gasilski šoli smo se udeleži 
vročega treninga, kjer se v za ta namen prirejenih betonskih 
zgradbah ter sestavljenih kontejnerjih prikazujejo kar se da 
resnične situacije stanovanjskih požarov. Tako smo se učili tudi 
pravilnega vodenja več oddelkov. Marec nam je prinesel mrzle 
temperature, obilico snega, s tem pa super pogoje za vajo 
reševanja na ledu. Pri krepkem minusu smo jo izvedli skupaj s 
PRS Trbovlje na rudniških površinah, za kar se jim zahvaljujem. 
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poimenovali so se Ivančki, so sestavljali devetošolka Nika Bajda, 
osmošolca Pika Naglav in Aleš Belina ter sedmošolka Zala Bajda. 

  Tudi letos je bila tema v kuhanju lokalnih in avtohtonih jedi. 
Učenci so morali skuhati eno jed. Ivančki so delali žlikrofe. Priredili 
smo recept, ki smo ga našli v knjigi Jane Mlakar Adamič z naslovom 
Teknilo nam je. Žlikrofe so polnili s krompirjem, fižolom in na 
ocvirkovi masti prepraženo čebulo. V Celju so pripravili kar lepo 
število žlikrofov in jih ponudili naključnim obiskovalcem in 
preostalim ekipam, ki so sodelovale na nastopu. Jed so suvereno 
predstavili in jo znali prijazno ponuditi. Poskusili so tudi jedi drugih 
ekip in se enoglasno odločili, da so naši žlikrofi najboljši.

  Priprave na nastop so potekale v okviru izbirnih predmetov 
sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja. 
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skromno, s še večjim veseljem in žarom v očeh pa prizorišče 
zapustijo, kar je največje plačilo in zadovoljstvo. Zaradi pozitivne 
energije, sproščenosti, možnosti biti ustvarjalen, se veliko novega 
naučiti in doživeti nepozabno izkušnjo prihodnje leto vprašanje: »A 
letos gremo tudi kuhat?« ne bo presenečenje. In šli bomo kuhat.

Sabina Potrbin

First Lego League Junior na 
OŠ Trbovlje
  FIRST® LEGO® League  Junior  je  mednarodni 
multidisciplinarni raziskovalni program, ki mladim približuje 
znanost, jih navdušuje za raziskovanje in jih uči reševanja problemov. 
Spodbuja radovednost, ustvarjalnost, inovativnost, uči podjetnosti, 
sodelovanja, deljenja in poudarja skupinsko delo. V Sloveniji je 
uradni partner in organizator programa Zavod Super Glavce. 
  Osnovna šola  Trbovlje je v programu aktivna že tretje leto. 
Letos smo prvič oblikovali mlajšo ekipo, ki smo jo poimenovali 
Black demons Junior. Mlajša ekipa vključuje šest tretješolcev. Naslov 
letošnjega izziva je bil Vodna dogodivščina, zato smo podrobno 
raziskovali pot vode. V sodelovanju s Komunalo Trbovlje smo 
obiskali čistilno napravo in vodarno v Trbovljah in si v sodelovanju s 
Smučarskim društvom Trbovlje v živo ogledali delovanje snežnega 
topa. Odpravili smo se na potovanje od izvira do pipe ter raziskovali, 
kako voda pride do uporabnikov, kaj se z njo zgodi po uporabi. Iskali 
smo načine, kako vsaj en del njene poti izboljšati. Iz gradnikov Lego 
smo sestavili motivacijski model – vodno črpalko, ki je bila del 
našega velikega modela, ki je nastajal skozi celotno šolsko leto. 
Preizkušali smo se v konstruktorskih izzivih in programirali s 
pomočjo programa WeDo. Svoje delo in izkušnje smo 
dokumentirali ter predstavili na plakatu. 

  Komaj čakamo, da v prihodnjem šolskem letu skupaj poletimo 
na Luno. 

mentorici Emina Sekić in Nina Fabijan

  Naše dosežke in veliki model Lego smo predstavili na Festivalu 
FLL Junior, ki je potekal v soboto, 21. 4. 2018, na Osnovni šoli 
Vransko. Naša ekipa Black demons Junior je navdušila s 
predstavitvijo, prepričljivo predstavila model in suvereno 
odgovarjala na vprašanja radovednežev. Dokazali smo, da s skupnim 
delom veliko zmoremo. Bravo, Matevž, Stella, Nace, Tomaž, Miha in 
Klara. Ponosni smo na vas.
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Migam jaz, migaš ti, fajn se 
'mamo vsi! Kje? Na OŠ 
Tončke Čeč!
  Letošnje šolsko leto je zelo nenavadno. Vsi prazniki 'padejo' 
na delovne dni. In kaj se je zgodilo? Namesto 190 šolskih dni jih je 
v šol. letu 2017/2018 samo 189. In tako  je Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport na podlagi šolskega koledarja na 
začetku leta določilo, da je 7. april delovna sobota. Učenci naše 
šole so se skupaj z učitelji odločili, da bomo proslavili dan šole z 
miganjem in gibanjem. Na skupni dogodek smo povabili mamice, 
očke, brate, sestre, babice, dedke, tete, strice … ter tudi širšo 
lokalno skupnost. Že zjutraj nas je razveselil sončen pomladanski 
dan, ki je že sam po sebi vabil k aktivnostim. Celotna šola se je 
spremenila v živahno, a urejeno igrišče. Iz učilnice za 
gospodinjstvo je že zjutraj dišalo, ker so učenke z učiteljico 
pripravljale zdrave energijske prigrizke. Za učence od 1.−4. 
razreda in njihove povabljene so dejavnosti potekale v 
preurejenih razredih in telovadnici naše šole. Udeležili so se 
delavnic plesa, joge za najmlajše, skupinske masaže, prikaza 
preventivnih vaj za pravilno držo, predstavitve nordijske hoje v 
sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje ter se preizkusili 
na poligonu, ki je bil postavljen na šolskem igrišču. Učenci od 
5.−9. razreda z gosti so se v dvorani Polaj udeležili turnirja v 
malem nogometu, fitnesa, plesa, skupinske vadbe v sodelovanju s 
CORE-EX, namiznega tenisa, odbojke in badmintona. Ekipa 
dijakov Srednje zdravstvene šole Zagorje ob Savi je pripravila 
prikaz uporabe defibrilatorja in pri udeležencih, z dovoljenjem 

staršev, izvajala merjenje sladkorja v krvi, krvnega tlaka in ITM.

  Z vsemi dejavnostmi smo krepili medosebne odnose, 
poskrbeli za svoje zdravje in za strpnost v sobivanju. Dokazali 
smo, da upravičeno že vrsto let nosimo nazive EKO šola, 
ZDRAVA šola in Planetu Zemlja prijazna šola.

  Pri športnih naporih pa seveda potrebujemo energijo v obliki 
okusnih prigrizkov.

Prispevek je pripravil devetošolec Janez Nemec z 
učiteljicami Natalijo Juvan, Natašo Jelen in Uršo Bajda.

  Ker ima OŠ Tončke Čeč tako spretne učenke, da 1, 2, 3 
pričarajo nadvse okusne energijske ploščice in bombice, so bili 
starši tako navdušeni, da so prosili za recepte. Zakaj? Zato, ker so 
naša dekleta Anteja, Edona, Ejona in Lucija vložile v svoje delo 
toliko ljubezni, zavzetosti in navdušenja, da je to našim 
energijskim izdelkom dalo prav poseben, žlahten okus. 

9. regijsko tekmovanje iz 
robotike ROBObum 2018
  V četrtek, 12. aprila, smo na Srednji tehniški in poklicni šoli 
Trbovlje pod okriljem Fakultete za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko Maribor organizirali že 9. regijsko tekmovanje iz 
robotike za osnovnošolce. Udeležilo se ga je 33 učencev iz 
Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik in Osnovne šole 
Ivana Skvarče Zagorje. Tekmovanje je potekalo v kategorijah: 
RoboCupJunior Reševanje, ROBOsled dirkač in ROBOsled 
poznavalec.
  Najboljše ekipe v posameznih kategorijah se bodo udeležile 
državnega tekmovanja ROBObum 2018, ki bo potekalo v torek, 
15. maja 2018, na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko v Mariboru. 
  Izvedbo dogodka so nam omogočili: Občina Trbovlje, 

Občina Hrastnik in DEWESoft Trbovlje, za kar se jim najlepše 
zahvaljujemo.

Katja Podbregar

Med sodelujočimi bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta 
prejela letno karto za bazen in brisačo Zasavske ljudske univerze. 

Pošljite dopisnico s svojimi podatki na naslov Zavoda 
za šport Trbovlje, Rudarska cesta 6, 1420 Trbovlje – 
»za bazen«! 

*Letna karta ni prenosljiva na druge in velja za letni bazen v Trbovljah. 
Nagrajenca bosta o nagradi obveščena prek pošte in na spletni strani 
www.srcnotrbovlje.si po 15. juniju. 

Nagradna igra 

Osvoji letno karto za bazen! 
(za naše zveste bralce)

Do 15. junija 2018. 
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  Projekt Obrazi prihodnosti, ki že četrto leto zapored potekajo 
pod okriljem časopisne hiše Dnevnik, se je tudi letos končal v 
pomladanskem času. Naši dijaki, Ema Kurent, Juš Navratil, Nika 
Leskovar, Jaka Dornik, Ana Dacar, Lora Naglav, Živa Brglez in 
Nina Naprudnik, so pod mentorstvom mag. Maruše Stoklasa 
Drečnik pisali na temo mladostniško nasilje in kriminal. Za izjemne 
članke so bili nagrajeni s slavnostno prireditvijo in s sprejemom v 
predsedniški palači, kjer jih je gostil predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor.
  Pred prvomajskimi počitnicami pa so nas razveselili dijaki z 
rezultati državnega matematičnega tekmovanja za Vegova 
priznanja. Juš Navratil, Jon Koren, Patrik Kušter (zlata priznanja), 
Nika Špajzer in Matej Pevc (srebrni priznanji). Nad odličnim 
uspehom so bile navdušene tudi profesorice matematike in 
mentorice matematičnega krožka –  Majda Škrinjar Majdič, Irena 
Kovač Gregorčič in Romana Železnik. Za Patrika Kuštra je to že 

  Prvi pomladni dnevi so bili v GESŠ Trbovlje zaznamovani s 
25-obletnico izmenjave z nemško Gimnazijo Schienfield, ki se 
uspešno izvaja pod mentorstvom Marjetke Kafel, prof. nemščine. 
Na začetku marca se je skupina trboveljskih dijakov udeležila 
najprej izmenjave v Nemčiji, ki so jo končali s slavnostno 
prireditvijo ob tako častitljivem jubileju, nato pa so nemški dijaki 
aprila vrnili obisk, se udeležili pouka, odkrivali lepote Zasavja in 
bližnje okolice. 

Pomlad v GESŠ Trbovlje

  Vsekakor pa ne smemo pozabiti na letni koncert pevskega 
zbora GESŠ Trbovlje, ki se je letos povezal s Prosavusom in 
skupaj so pričarali prijeten petkov večer. Športniki, Barbara 
Haberl, Tina Baloh, Valerija Tišler, Žan Špilar, pa so nizali uspehe 
za uspehom.

drugi odličen uspeh, saj je 7. 4. 2018 osvojil tudi srebrno Stefanovo 
priznanje na državnem tekmovanju iz fizike.

GobecNews

  Vse čestitke za vrhunske uspehe mladim glasbenikom in 
plesalcem.

Na Glasbeni šoli Trbovlje 
uspešno končali tekmovalno 
sezono, vabilo v njihove vrste

  Na mednarodnem tekmovanju Sonus op. 4 na Hrvaškem, 
Križevci, ki je bilo ravno tako na začetku februarja, si je Vesna 
Zupančič, violina, priigrala prvo nagrado in 3. mesto (učiteljica 
Danijela Djordjević).

  Na 12. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za nagrado 
Avsenik, ki je potekal na začetku februarja v Begunjah, sta Tilen 
Pangeršič, B-kategorija, in Daniel Iuliano, C-kategorija, oba 
klavirska harmonikarja, dosegla zlato priznanje (učitelj Alojz 
Stradar).

  Na 26. državnem tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev 
OPUS 1, ki je potekal 17. februarja v Kulturnem centru Španski 

  Vabimo vas na ogled in k vpisu v Glasbeno šolo Trbovlje za 
šolsko leto 2018/2019 ter na sprejemne preizkuse. Vpis bo 
mogoč na »dnevu odprtih vrat« v soboto, 26. 5 2018, od 9. do 12. 
ure, in od ponedeljka do srede, 28. do 30. 5. 2018, od 14. do 18. 
ure.

  Na 10. Svirel mednarodnem glasbenem tekmovanju, ki je 
potekalo od 13. marca do 3. aprila v Goriških Brdih, so bili 
uspešni: Hana Stošicki in Neža Zupančič, obe flavta, obe 
kategorija elementary, obe bronasto priznanje (učiteljica 
Barbara Černe, korepetitorka Tanja Božiček Simnovčič), Vesna 
Zupančič, violina, kategorija junior, zlato priznanje (učiteljica 
Danijela Djordjević, korepetitorka Urška Meglič), Jaša Tomaž 
Bebar, violončelo, kategorija beginner, srebrno priznanje 
(učiteljica Maša Tomc, korepetitorka Urška Meglič).

borci, Ljubljana, smo zabeležili naslednje rezultate: Lana Bravec, 
Tea Prvulovič, obe srebrno priznanje, Zarja Siter, bronasto 
priznanje, vse kategorija A 1 solo, Neža Zupančič in Sara 
Smodiš, srebrno priznanje, kategorija A 2 duo (učiteljica Kim 
Kern Kukovič).
  47. TEMSIG državno tekmovanje mladih slovenskih 
glasbenikov je bilo na začetku marca po gorenjskih glasbenih 
šolah: Vesna Zupančič, violina, I. a-kategorija, srebrna plaketa 
(učiteljica Danijela Djordjević, korepetitorka Urška Meglič), 
Maks Berk, kitara, I. a-kategorija, srebrna plaketa (učitelj Emir 
Ibrakić), Maks Zakrajšek, kitara, II. a-kategorija, priznanje 
(učitelj Emir Ibrakić).

  Maks Berk, kitara, kategorija junior, in Maks Zakrajšek, 
kategorija superior, sta osvojila zlato priznanje (učitelj Emir 
Ibrakić), Klemen Forte, kategorija junior, pa srebrno (učitelj 
Matije Dolenc).
  Komorna skupina s strunskimi glasbili, duo BE-TA, Beno 
Zakrajšek, kitara, in Tara Kolenc Prosenc,  flavta, kategorija 
elementary, srebrno priznanje (učitelja Barbara Černe in Emir 
Ibrakić), Matevž Golob, klavir, kategorija beginner, zlato 
priznanje (učiteljica Sanja Šehić).
  Na mednarodnem tekmovanju Dnevi kitare Krško 2018 sta 
bila nagrajena Maks Berk, srebrno priznanje (učitelj Emir 
Ibrakić), in Maša Rožman, bronasto priznanje (učitelj Matija 
Dolenc), oba II. kategorija.
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Migam jaz, migaš ti, fajn se 
'mamo vsi! Kje? Na OŠ 
Tončke Čeč!
  Letošnje šolsko leto je zelo nenavadno. Vsi prazniki 'padejo' 
na delovne dni. In kaj se je zgodilo? Namesto 190 šolskih dni jih je 
v šol. letu 2017/2018 samo 189. In tako  je Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport na podlagi šolskega koledarja na 
začetku leta določilo, da je 7. april delovna sobota. Učenci naše 
šole so se skupaj z učitelji odločili, da bomo proslavili dan šole z 
miganjem in gibanjem. Na skupni dogodek smo povabili mamice, 
očke, brate, sestre, babice, dedke, tete, strice … ter tudi širšo 
lokalno skupnost. Že zjutraj nas je razveselil sončen pomladanski 
dan, ki je že sam po sebi vabil k aktivnostim. Celotna šola se je 
spremenila v živahno, a urejeno igrišče. Iz učilnice za 
gospodinjstvo je že zjutraj dišalo, ker so učenke z učiteljico 
pripravljale zdrave energijske prigrizke. Za učence od 1.−4. 
razreda in njihove povabljene so dejavnosti potekale v 
preurejenih razredih in telovadnici naše šole. Udeležili so se 
delavnic plesa, joge za najmlajše, skupinske masaže, prikaza 
preventivnih vaj za pravilno držo, predstavitve nordijske hoje v 
sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje ter se preizkusili 
na poligonu, ki je bil postavljen na šolskem igrišču. Učenci od 
5.−9. razreda z gosti so se v dvorani Polaj udeležili turnirja v 
malem nogometu, fitnesa, plesa, skupinske vadbe v sodelovanju s 
CORE-EX, namiznega tenisa, odbojke in badmintona. Ekipa 
dijakov Srednje zdravstvene šole Zagorje ob Savi je pripravila 
prikaz uporabe defibrilatorja in pri udeležencih, z dovoljenjem 

staršev, izvajala merjenje sladkorja v krvi, krvnega tlaka in ITM.

  Z vsemi dejavnostmi smo krepili medosebne odnose, 
poskrbeli za svoje zdravje in za strpnost v sobivanju. Dokazali 
smo, da upravičeno že vrsto let nosimo nazive EKO šola, 
ZDRAVA šola in Planetu Zemlja prijazna šola.

  Pri športnih naporih pa seveda potrebujemo energijo v obliki 
okusnih prigrizkov.

Prispevek je pripravil devetošolec Janez Nemec z 
učiteljicami Natalijo Juvan, Natašo Jelen in Uršo Bajda.

  Ker ima OŠ Tončke Čeč tako spretne učenke, da 1, 2, 3 
pričarajo nadvse okusne energijske ploščice in bombice, so bili 
starši tako navdušeni, da so prosili za recepte. Zakaj? Zato, ker so 
naša dekleta Anteja, Edona, Ejona in Lucija vložile v svoje delo 
toliko ljubezni, zavzetosti in navdušenja, da je to našim 
energijskim izdelkom dalo prav poseben, žlahten okus. 

9. regijsko tekmovanje iz 
robotike ROBObum 2018
  V četrtek, 12. aprila, smo na Srednji tehniški in poklicni šoli 
Trbovlje pod okriljem Fakultete za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko Maribor organizirali že 9. regijsko tekmovanje iz 
robotike za osnovnošolce. Udeležilo se ga je 33 učencev iz 
Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik in Osnovne šole 
Ivana Skvarče Zagorje. Tekmovanje je potekalo v kategorijah: 
RoboCupJunior Reševanje, ROBOsled dirkač in ROBOsled 
poznavalec.
  Najboljše ekipe v posameznih kategorijah se bodo udeležile 
državnega tekmovanja ROBObum 2018, ki bo potekalo v torek, 
15. maja 2018, na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko v Mariboru. 
  Izvedbo dogodka so nam omogočili: Občina Trbovlje, 

Občina Hrastnik in DEWESoft Trbovlje, za kar se jim najlepše 
zahvaljujemo.

Katja Podbregar

Med sodelujočimi bomo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta 
prejela letno karto za bazen in brisačo Zasavske ljudske univerze. 

Pošljite dopisnico s svojimi podatki na naslov Zavoda 
za šport Trbovlje, Rudarska cesta 6, 1420 Trbovlje – 
»za bazen«! 

*Letna karta ni prenosljiva na druge in velja za letni bazen v Trbovljah. 
Nagrajenca bosta o nagradi obveščena prek pošte in na spletni strani 
www.srcnotrbovlje.si po 15. juniju. 

Nagradna igra 

Osvoji letno karto za bazen! 
(za naše zveste bralce)

Do 15. junija 2018. 
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  Projekt Obrazi prihodnosti, ki že četrto leto zapored potekajo 
pod okriljem časopisne hiše Dnevnik, se je tudi letos končal v 
pomladanskem času. Naši dijaki, Ema Kurent, Juš Navratil, Nika 
Leskovar, Jaka Dornik, Ana Dacar, Lora Naglav, Živa Brglez in 
Nina Naprudnik, so pod mentorstvom mag. Maruše Stoklasa 
Drečnik pisali na temo mladostniško nasilje in kriminal. Za izjemne 
članke so bili nagrajeni s slavnostno prireditvijo in s sprejemom v 
predsedniški palači, kjer jih je gostil predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor.
  Pred prvomajskimi počitnicami pa so nas razveselili dijaki z 
rezultati državnega matematičnega tekmovanja za Vegova 
priznanja. Juš Navratil, Jon Koren, Patrik Kušter (zlata priznanja), 
Nika Špajzer in Matej Pevc (srebrni priznanji). Nad odličnim 
uspehom so bile navdušene tudi profesorice matematike in 
mentorice matematičnega krožka –  Majda Škrinjar Majdič, Irena 
Kovač Gregorčič in Romana Železnik. Za Patrika Kuštra je to že 

  Prvi pomladni dnevi so bili v GESŠ Trbovlje zaznamovani s 
25-obletnico izmenjave z nemško Gimnazijo Schienfield, ki se 
uspešno izvaja pod mentorstvom Marjetke Kafel, prof. nemščine. 
Na začetku marca se je skupina trboveljskih dijakov udeležila 
najprej izmenjave v Nemčiji, ki so jo končali s slavnostno 
prireditvijo ob tako častitljivem jubileju, nato pa so nemški dijaki 
aprila vrnili obisk, se udeležili pouka, odkrivali lepote Zasavja in 
bližnje okolice. 

Pomlad v GESŠ Trbovlje

  Vsekakor pa ne smemo pozabiti na letni koncert pevskega 
zbora GESŠ Trbovlje, ki se je letos povezal s Prosavusom in 
skupaj so pričarali prijeten petkov večer. Športniki, Barbara 
Haberl, Tina Baloh, Valerija Tišler, Žan Špilar, pa so nizali uspehe 
za uspehom.

drugi odličen uspeh, saj je 7. 4. 2018 osvojil tudi srebrno Stefanovo 
priznanje na državnem tekmovanju iz fizike.

GobecNews

  Vse čestitke za vrhunske uspehe mladim glasbenikom in 
plesalcem.

Na Glasbeni šoli Trbovlje 
uspešno končali tekmovalno 
sezono, vabilo v njihove vrste

  Na mednarodnem tekmovanju Sonus op. 4 na Hrvaškem, 
Križevci, ki je bilo ravno tako na začetku februarja, si je Vesna 
Zupančič, violina, priigrala prvo nagrado in 3. mesto (učiteljica 
Danijela Djordjević).

  Na 12. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za nagrado 
Avsenik, ki je potekal na začetku februarja v Begunjah, sta Tilen 
Pangeršič, B-kategorija, in Daniel Iuliano, C-kategorija, oba 
klavirska harmonikarja, dosegla zlato priznanje (učitelj Alojz 
Stradar).

  Na 26. državnem tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev 
OPUS 1, ki je potekal 17. februarja v Kulturnem centru Španski 

  Vabimo vas na ogled in k vpisu v Glasbeno šolo Trbovlje za 
šolsko leto 2018/2019 ter na sprejemne preizkuse. Vpis bo 
mogoč na »dnevu odprtih vrat« v soboto, 26. 5 2018, od 9. do 12. 
ure, in od ponedeljka do srede, 28. do 30. 5. 2018, od 14. do 18. 
ure.

  Na 10. Svirel mednarodnem glasbenem tekmovanju, ki je 
potekalo od 13. marca do 3. aprila v Goriških Brdih, so bili 
uspešni: Hana Stošicki in Neža Zupančič, obe flavta, obe 
kategorija elementary, obe bronasto priznanje (učiteljica 
Barbara Černe, korepetitorka Tanja Božiček Simnovčič), Vesna 
Zupančič, violina, kategorija junior, zlato priznanje (učiteljica 
Danijela Djordjević, korepetitorka Urška Meglič), Jaša Tomaž 
Bebar, violončelo, kategorija beginner, srebrno priznanje 
(učiteljica Maša Tomc, korepetitorka Urška Meglič).

borci, Ljubljana, smo zabeležili naslednje rezultate: Lana Bravec, 
Tea Prvulovič, obe srebrno priznanje, Zarja Siter, bronasto 
priznanje, vse kategorija A 1 solo, Neža Zupančič in Sara 
Smodiš, srebrno priznanje, kategorija A 2 duo (učiteljica Kim 
Kern Kukovič).
  47. TEMSIG državno tekmovanje mladih slovenskih 
glasbenikov je bilo na začetku marca po gorenjskih glasbenih 
šolah: Vesna Zupančič, violina, I. a-kategorija, srebrna plaketa 
(učiteljica Danijela Djordjević, korepetitorka Urška Meglič), 
Maks Berk, kitara, I. a-kategorija, srebrna plaketa (učitelj Emir 
Ibrakić), Maks Zakrajšek, kitara, II. a-kategorija, priznanje 
(učitelj Emir Ibrakić).

  Maks Berk, kitara, kategorija junior, in Maks Zakrajšek, 
kategorija superior, sta osvojila zlato priznanje (učitelj Emir 
Ibrakić), Klemen Forte, kategorija junior, pa srebrno (učitelj 
Matije Dolenc).
  Komorna skupina s strunskimi glasbili, duo BE-TA, Beno 
Zakrajšek, kitara, in Tara Kolenc Prosenc,  flavta, kategorija 
elementary, srebrno priznanje (učitelja Barbara Černe in Emir 
Ibrakić), Matevž Golob, klavir, kategorija beginner, zlato 
priznanje (učiteljica Sanja Šehić).
  Na mednarodnem tekmovanju Dnevi kitare Krško 2018 sta 
bila nagrajena Maks Berk, srebrno priznanje (učitelj Emir 
Ibrakić), in Maša Rožman, bronasto priznanje (učitelj Matija 
Dolenc), oba II. kategorija.
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Folklorna dejavnost je sožitje 
korakov, glasbe in gibanja
  Vsa ta leta so člani folklorne skupine s svojim aktivnim delom 
prispevali h kulturnemu življenju v Trbovljah, okolici Zasavja, po 
Sloveniji in tudi izven meja. Nekateri člani sodelujejo v skupini od 
samega začetka. Tako je preteklo že 30 let. V tem obdobju je bilo 
polno doživetij, nastopov, druženj in prijateljevanja. V petek, 18. 
maja, so obeležili 30 let obstoja folklorne skupine. Skupaj s člani 
Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje so prikazali godovanje 
v trboveljskem narečju in s pridihom knapovskih prigod. V goste 
so povabili tudi folklorno skupino iz Sevnice, ki je s svojim 
plesom z berglami popestrila ta večer.

Igroteka v Knjižnici Trbovlje, 
igrače in družabne igre, ki si 
jih lahko brezplačno 
izposodite ter odnesete 
domov 

  V Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje želimo, da bi vsi otroci 
prišli v stik s kakovostnimi materiali in poučnimi igračami ter z 
družabnimi igrami, se pa zavedamo, da mnogo staršev/skrbnikov 
tovrstnih materialnih dobrin svojim najmlajšim ne more 
privoščiti. Zato smo podali roko lokalni skupnosti in pripravili 
Igroteko: izposojevalnico igrač in družabnih iger, ki jo najdete na 
mladinskem oddelku knjižnice, v pravljični sobi Tončka 
Knjigoljuba. Bliža se poletje in z njim počitnice; čas, ki je 
namenjen otroški sprostitvi, igri in zabavi, druženju z vrstniki ter 
povezovanju v družini. V toplih poletnih dneh so pripomočki za 
igranje posameznika ali skupine še posebej iskani in ob obisku 
knjižnice tudi dosegljivi. Zavedamo se, da je igra za otroke 
prijetna dejavnost, ki vpliva na njihovo telesno rast, razvoj njihove 
inteligence, z njo pridobivajo izkušnje in znanje, oblikujejo 
čustveno življenje in se razvijajo v družbena bitja. Zaradi tega so v 
naši Igroteki na voljo kakovostne igrače in družabne igre, ki 
spodbujajo telesni in miselni razvoj posameznika. Izdelane so iz 
neoporečnih in kakovostnih materialov, so estetskih barv in oblik. 
Čas izposoje igrač in družabnih iger je dva tedna z možnostjo 
podaljšanja, izposodite pa si jih lahko vsi člani knjižnice z veljavno 
člansko izkaznico. 
  Poletje prihaja – naj vas ponese v prostore Knjižnice Toneta 
Seliškarja Trbovlje.
Katra Hribar Frol, direktorica Knjižnice Toneta Seliškarja 

Trbovlje

  Mešani pevski zbor Prosavus je kot prvi zasavski zbor po več 
kot 30 letih 22. 4. 2018 nastopil na 25. slovenskem tekmovanju 
pevskih zborov Naša pesem v Mariboru. Tekmovanje sicer 
poteka bienalno, udeležujejo pa se ga najboljši slovenski zbori, ki 
jih za nastop izbere umetniški svet tekmovanja. Prosavus je za 
svoj nastop dobil 79 točk in s tem bronasto plaketo, kar je zelo 
velik uspeh za pevski zbor, ki deluje šele od septembra 2017. V 
veliko čast je bilo pevkam in pevcem, da so se na tekmovanju 
lahko pomerili s tako eminentnimi zbori kot so APZ Tone 
Tomšič, Komorni zbor Akademije za glasbo v Ljubljani, 
Komorni zbor Dekor in drugi. Pevci so svoj pogled usmerili že 
naprej. V jeseni se bodo udeležili regijskih Sozvočenj, gre za 
regijsko srečanje pevskih zborov v organizaciji JSKD, kjer zbori 
predstavljajo tematsko zaokrožen spored. Prav tako v jeseni bo 
mešani pevski zbor odpotoval na prvo večdnevno gostovanje k 
pobratenim občinam (Raška, Aleksinac in Lazarevac) v 
Republiko Srbijo. Za prihodnjo pomlad pa zbor načrtjuje 
udeležbo na enem od mednarodnih zborovskih tekmovanj. Če 
imate veselje do petja in vas je tale zapis nagovoril, se lahko 
pridružite Prosavusu. Pevski zbor namreč išče nove moške pevce. 
Za pr i j avo na  avdic i jo  poš l j i te  e -pošto  na  nas lov 
info@prosavus.si in prejeli boste vse potrebne informacije. 
Starostnih omejitev ni.

Prosavus na Naši pesmi

Igroteko: izposoljevalnico igrač in družabnih iger 
najdete v pravljični sobi Tončka Knjigoljuba.

Folklorna skupina Trbovlje letos obeležuje 30 let 
svojega delovanja.
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  S prvim majem ima Območna izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti Trbovlje novo vodstvo. Z delom je začel Blaž 
Rojko, ki bo skrbel za društva iz Trbovelj in Hrastnika. Kot pravi 
novi vodja območne izpostave, so njihova vrata vsej 
zainteresirani kulturni javnosti odprta. Predvsem želijo 
spodbuditi delo z mladimi in si želijo novih pobud ter novih 
sodelovanj v okolju, obenem pa ohraniti zdrava jedra kulturne 
ustvarjalnosti v Trbovljah. JSKD si tako želi postati prepoznaven 
subjekt v lokalni skupnosti. Območna izpostava se je skupaj z 
Zvezo kulturnih društev Trbovlje selila v nove prostore, najdete 
jih v Rudarskem domu.

Območna izpostava JSKD z 
novim vodstvom

  V šolskem letu 2017/2018 se je na Glasbeni šoli Trbovlje 
ustanovil šolski sklad, v katerem se bodo s prostovoljnimi in 
drugimi prispevki zbirala sredstva za vse tiste dejavnosti in nakupe, 
ki ne sodijo v redni program šole, vendar bogatijo in razširjajo 
pouk, omogočajo dodatne dejavnosti otrok, nakup koncertnih 
glasbil za izposojo tekmovalcem, organizacijo delavnic ali 
seminarjev tudi za tiste, ki si drugače tega ne bi mogli privoščiti.

Dobrodelni koncert  
Mamicam in ženam

  Prvi uradni koncert z dobrodelno noto je bil sicer tradicionalni 
koncert Mamicam in ženam, ki ga v marcu, ko praznujejo 
predstavnice ženskega spola, organizira GŠ Trbovlje v Domu 
Svobode Trbovlje. Tako je v petek, 23. marca, dvorana pokala po 
šivih, najmlajši učenci GŠ Trbovlje pa so s pomočjo svojih 
učiteljev in učiteljic pripravili program, ki je orosil marsikatero 
oko. Ob koncu so oder zasedli prav vsi nastopajoči in njihovi 
mentorji ter z zaključno pesmico Mamica je kakor zarja 
pospremili k izhodom svoje najbližje. Seveda so ob vratih 
pripravili majhno presenečenje za obiskovalke koncerta, hkrati pa 
so v za to posebej pripravljene škatle sprejemali prostovoljne 
prispevke.
  Vsekakor bomo v prihodnje nadaljevali z različnimi oblikami 
pridobivanja sredstev, saj je želja, idej, potreb in volje ogromno, 
denarja pa vedno premalo. Vabimo pa vas že na naš naslednji veliki 
koncert, ki ga ob koncu šolskega leta pripravimo z naslovom Naš 
svet glasbe v Delavskem domu Trbovlje. Četrtek, 17. maj, ob 
19.00, bo bogat z glasbo in plesom naših letošnjih najboljših 
učencev, tekmovalcev in tistih, ki se odpravljajo na nadaljnje 
glasbeno in plesno izobraževanje na srednji stopnji ter vseh naših 
orkestrskih sestavov.

Katja Mikula, ravnateljica

Blaž Rojko, novi vodja območne izpostave JSKD.
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Igroteka v Knjižnici Trbovlje, 
igrače in družabne igre, ki si 
jih lahko brezplačno 
izposodite ter odnesete 
domov 

  V Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje želimo, da bi vsi otroci 
prišli v stik s kakovostnimi materiali in poučnimi igračami ter z 
družabnimi igrami, se pa zavedamo, da mnogo staršev/skrbnikov 
tovrstnih materialnih dobrin svojim najmlajšim ne more 
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mladinskem oddelku knjižnice, v pravljični sobi Tončka 
Knjigoljuba. Bliža se poletje in z njim počitnice; čas, ki je 
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knjižnice tudi dosegljivi. Zavedamo se, da je igra za otroke 
prijetna dejavnost, ki vpliva na njihovo telesno rast, razvoj njihove 
inteligence, z njo pridobivajo izkušnje in znanje, oblikujejo 
čustveno življenje in se razvijajo v družbena bitja. Zaradi tega so v 
naši Igroteki na voljo kakovostne igrače in družabne igre, ki 
spodbujajo telesni in miselni razvoj posameznika. Izdelane so iz 
neoporečnih in kakovostnih materialov, so estetskih barv in oblik. 
Čas izposoje igrač in družabnih iger je dva tedna z možnostjo 
podaljšanja, izposodite pa si jih lahko vsi člani knjižnice z veljavno 
člansko izkaznico. 
  Poletje prihaja – naj vas ponese v prostore Knjižnice Toneta 
Seliškarja Trbovlje.
Katra Hribar Frol, direktorica Knjižnice Toneta Seliškarja 

Trbovlje

  Mešani pevski zbor Prosavus je kot prvi zasavski zbor po več 
kot 30 letih 22. 4. 2018 nastopil na 25. slovenskem tekmovanju 
pevskih zborov Naša pesem v Mariboru. Tekmovanje sicer 
poteka bienalno, udeležujejo pa se ga najboljši slovenski zbori, ki 
jih za nastop izbere umetniški svet tekmovanja. Prosavus je za 
svoj nastop dobil 79 točk in s tem bronasto plaketo, kar je zelo 
velik uspeh za pevski zbor, ki deluje šele od septembra 2017. V 
veliko čast je bilo pevkam in pevcem, da so se na tekmovanju 
lahko pomerili s tako eminentnimi zbori kot so APZ Tone 
Tomšič, Komorni zbor Akademije za glasbo v Ljubljani, 
Komorni zbor Dekor in drugi. Pevci so svoj pogled usmerili že 
naprej. V jeseni se bodo udeležili regijskih Sozvočenj, gre za 
regijsko srečanje pevskih zborov v organizaciji JSKD, kjer zbori 
predstavljajo tematsko zaokrožen spored. Prav tako v jeseni bo 
mešani pevski zbor odpotoval na prvo večdnevno gostovanje k 
pobratenim občinam (Raška, Aleksinac in Lazarevac) v 
Republiko Srbijo. Za prihodnjo pomlad pa zbor načrtjuje 
udeležbo na enem od mednarodnih zborovskih tekmovanj. Če 
imate veselje do petja in vas je tale zapis nagovoril, se lahko 
pridružite Prosavusu. Pevski zbor namreč išče nove moške pevce. 
Za pr i j avo na  avdic i jo  poš l j i te  e -pošto  na  nas lov 
info@prosavus.si in prejeli boste vse potrebne informacije. 
Starostnih omejitev ni.

Prosavus na Naši pesmi

Igroteko: izposoljevalnico igrač in družabnih iger 
najdete v pravljični sobi Tončka Knjigoljuba.

Folklorna skupina Trbovlje letos obeležuje 30 let 
svojega delovanja.
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  S prvim majem ima Območna izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti Trbovlje novo vodstvo. Z delom je začel Blaž 
Rojko, ki bo skrbel za društva iz Trbovelj in Hrastnika. Kot pravi 
novi vodja območne izpostave, so njihova vrata vsej 
zainteresirani kulturni javnosti odprta. Predvsem želijo 
spodbuditi delo z mladimi in si želijo novih pobud ter novih 
sodelovanj v okolju, obenem pa ohraniti zdrava jedra kulturne 
ustvarjalnosti v Trbovljah. JSKD si tako želi postati prepoznaven 
subjekt v lokalni skupnosti. Območna izpostava se je skupaj z 
Zvezo kulturnih društev Trbovlje selila v nove prostore, najdete 
jih v Rudarskem domu.

Območna izpostava JSKD z 
novim vodstvom

  V šolskem letu 2017/2018 se je na Glasbeni šoli Trbovlje 
ustanovil šolski sklad, v katerem se bodo s prostovoljnimi in 
drugimi prispevki zbirala sredstva za vse tiste dejavnosti in nakupe, 
ki ne sodijo v redni program šole, vendar bogatijo in razširjajo 
pouk, omogočajo dodatne dejavnosti otrok, nakup koncertnih 
glasbil za izposojo tekmovalcem, organizacijo delavnic ali 
seminarjev tudi za tiste, ki si drugače tega ne bi mogli privoščiti.

Dobrodelni koncert  
Mamicam in ženam

  Prvi uradni koncert z dobrodelno noto je bil sicer tradicionalni 
koncert Mamicam in ženam, ki ga v marcu, ko praznujejo 
predstavnice ženskega spola, organizira GŠ Trbovlje v Domu 
Svobode Trbovlje. Tako je v petek, 23. marca, dvorana pokala po 
šivih, najmlajši učenci GŠ Trbovlje pa so s pomočjo svojih 
učiteljev in učiteljic pripravili program, ki je orosil marsikatero 
oko. Ob koncu so oder zasedli prav vsi nastopajoči in njihovi 
mentorji ter z zaključno pesmico Mamica je kakor zarja 
pospremili k izhodom svoje najbližje. Seveda so ob vratih 
pripravili majhno presenečenje za obiskovalke koncerta, hkrati pa 
so v za to posebej pripravljene škatle sprejemali prostovoljne 
prispevke.
  Vsekakor bomo v prihodnje nadaljevali z različnimi oblikami 
pridobivanja sredstev, saj je želja, idej, potreb in volje ogromno, 
denarja pa vedno premalo. Vabimo pa vas že na naš naslednji veliki 
koncert, ki ga ob koncu šolskega leta pripravimo z naslovom Naš 
svet glasbe v Delavskem domu Trbovlje. Četrtek, 17. maj, ob 
19.00, bo bogat z glasbo in plesom naših letošnjih najboljših 
učencev, tekmovalcev in tistih, ki se odpravljajo na nadaljnje 
glasbeno in plesno izobraževanje na srednji stopnji ter vseh naših 
orkestrskih sestavov.

Katja Mikula, ravnateljica

Blaž Rojko, novi vodja območne izpostave JSKD.
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  Kakovostni vsakodnevni treningi so vlivali slovenskim 
reprezentantom optimizem pred srečanjem najboljših 
karateistov stare celine. V klubu smo verjeli v Blažev in Stefanov 
vrhunski nastop in zastopanje slovenskega in posledično tudi 
trboveljskega karateja.

Jernej Simerl, tajnik kluba

  Od 10. do 13. maja je v Novem Sadu v Srbiji potekalo 53. 
evropsko prvenstvo za članice in člane v karateju. V posamezni 
kategoriji lahko državo zastopa samo en tekmovalec, tako se na 
prvenstvu res pomerijo najboljši karateisti stare celine. V Srbiji je 
nastopilo 532 tekmovalk in tekmovalcev iz 52 evropskih držav, 
med njimi tudi enajst naših reprezentantov. Mesto v 
reprezentanci sta si s svojimi nastopi zagotovila tudi člana našega 
kluba, in sicer Blaž Hribovšek v kategoriji do 60 kilogramov in 
Stefan Joksimovič v kategoriji nad 84 kilogramov. Oba sta 
nastopila tudi v ekipnem delu športnih borb. Trboveljčani se 
lahko pohvalimo, da smo edini slovenski klub z več kot enim 
reprezentantom na tokratnem evropskem prvenstvu.

Karate – Stefan Joksimovič in 
Blaž Hribovšek bosta nastopila 
na evropskem članskem 
prvenstvu        

Dirka za svetovni pokal v 
spustu z gorskimi kolesi pod 
trboveljsko taktirko
  Mountainbike klub Trbovlje je na otoku Lošinju konec aprila 
v sodelovanju z Atletskim klubom Lošinj organiziral Mercedes 
Benz UCI Mountain Bike World Cup Lošinj – dirko za svetovni 
pokal v spustu z gorskimi kolesi. 215 najboljših tekmovalcev na 
svetu se je pomerilo na kratki, unikatni, a tehnično zelo zahtevni 
progi, katere zadnji del je potekal po ozki ulici mesteca Veli Lošinj 
in ciljni iztek pa je bil neposredno ob morju. Dirko si je v živo 
ogledalo okoli 5 tisoč ljudi, neposredni prenos RED BULL Media 
Hose pa je dosegel milijone. Pri moških je zmagal Američan 
Aaron GWIN (YT Mob), pri ženskah pa Francozinja Myriam 
NICOLE (Vallnord Commencal). O dirki je poročalo prek 100 
novinarjev iz 25 držav, pri organizaciji pa je sodelovalo več kot 30 
Zasavčanov. Izvedba dirke s sodelovanjem dveh klubov iz 
sosednjih držav je dokaz, da je povezovanje prek meja mogoče 
tudi na najvišjem organizacijskem nivoju.

Športne igrice za otroke
  Na Kipah nad Trbovljami smo organizirali športne igre za 
otroke. Otroci so najprej doživeli raziskovalno dogodivščino. 
Iskali in reševali so uganke, ki so bile spretno skrite na pohodniški 
poti do Retja. Pri tem so zelo uživali. Pri cerkvici smo se okrepčali 
in si ob zvonjenju kaj zaželeli. Nato nas je pot vodila na velik 
travnik, kjer smo se igrali veliko družabnih iger: igre z velikim 
padalom, skakali smo v vrečah, metali kocko, bili spretni pri igrah 
z žogo, razvijali spretnost in natančnost pri metanju plavalnih tub 
skozi obroč ... Zelo smo uživali. Po 3 urah so bili otroci utrujeni, a 
zelo zadovoljni. V društvu ŠHD Človek smo zelo zadovoljni in se 
že veselimo naslednjih srečanj.
  Druženje je dobro vplivalo na razvijanje gibalnih spretnosti 
otrok ter vidne in slušne pozornosti. Predvsem pa smo bili proč 
od elektronskih naprav in v stiku z naravo.

Mitja Duh

Trboveljčani smo edini slovenski klub z več kot 
enim reprezentantom na evropskem prvenstvu.

Športne igre za otroke potekajo pod okriljem ŠHD 
Človek.

Atraktivna proga za spust na Lošinju.
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  Ob koncu že tako uspešne sezone z veseljem poročamo še o 
zadnjih letošnjih uspehih Trboveljčana Žana Špilarja, člana 
Smučarskega društva Trbovlje. Za njim so še zadnji nastopi na 
državnih prvenstvih. V nedeljo je na Krvavcu potekalo državno 
prvenstvo v superveleslalomu, kjer je med starejšimi mladinci 
Žan postal državni podprvak, dan pozneje pa je bilo še državno 
prvenstvo v alpski kombinaciji, kjer je med starejšimi mladinci 
dosegel prvo mesto ter se s tem vpisal med državne prvake. 
Zadnji uspeh sezone pa je dosegel na članskem državnem 
prvenstvu v alpski kombinaciji (seštevek rezultatov slaloma, 
veleslaloma in smuka), kjer se je ponovno zavihtel na prvo mesto 
in si pripel še kolajno državnega prvaka med člani. 

Žan Špilar ob koncu sezone 
dvakrat državni prvak

  Iskrene čestitke za osvojene lovorike.

  Košarkarji ekipe 3 x 3 Piran, Adin Kavgić, Simon Finžgar, 
Anže Srebovt in Gašper Ovnik, so osvojili turnir serije 
Challenger v Penangu v Maleziji in si s tem priborili vozovnico za 
World Tour, ki bo septembra v Indiji. V finalu so kar z 21 : 9 ugnali 
poljsko ekipo iz Gdanska.

Trboveljčan Gašper Ovnik z 
ekipo osvojil turnir v Maleziji

Žan Špilar je med najuspešnejšimi slovenskimi smučarji. 

Ekipa Gašperja Ovnika je osvojila še en 
pomemben turnir.
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  Prvi dnevi poletja, ko pomladno utrujenost odnašata toplo 
sonce in rahel vetrič, prinašajo nežno-topel, sanjavo-dremavi 
občutek, ki ga bo pregnalo šele tisto pravo poletje z vročino, 
močnimi plohami in bleščavo vodne gladine v daljavi. Prav je, da se v 
takšnih sanjavo-zaspanih trenutkih spomnimo hriba, ki nosi prijazno 
poletno ime Zaspanc. Leži ob poti med Katarino in Mrzlico, na levi 
strani, njegovo ime pa je staro več kot sto let. Tine Lenarčič je po 
pripovedovanju Lojzeta Jagra zabeležil, da je hrib Zaspanc dobil ime 
po učitelju, ki je iz Trbovelj hodil v Marijo Reko učit otroke in ga je 
pot utrudila do te mere, da je … zaspal na jasi tega hribčka. 
  Morda pa vendarle ni bil neki neimenovani učitelj tisti, ki je na 
tem hribčku zaspal. Morda je bil naš rudniški škrat Perkamandeljc, 
radoveden, kot je, na poti proti Mrzlici, da se na lastne oči prepriča o 
zmaju, ki tamkaj domuje, tako utrujen, da ga kratke nožice niso 
prinesle v enem kosu nazaj v njegovo dolinsko domovanje. 
Predstavljate si za hip drobnega škrata, kako jo poln energije, na 
krilih radovednosti, maha navkreber proti Kriški planini. Radovedno 
se ozira okrog sebe in proučuje pokrajino, ki se tako zelo razlikuje od 
okolice njegovega jamskega domovanja. Gleda in gleda in se čudi. 
Zelenost travnikov in dreves mu jemljeta dih in ga polnita z dobro 
energijo. Petje ptic mu lajša strmost poti, pogled na srne in zajce, ki se 
ga, majhnega, kot je, nikakor ne bojijo, pa ga navdaja z veseljem in s 
čisto drobnim ponosom, da prav on domuje v teh naših krajih. 
Upehan, a dobrovoljen, prispe na cilj in se ozira za zmajem, o 
katerega veličini, modrosti in nevarnosti so mu v jamskih rovih 
pripovedovale klepetave rudniške podgane. Ker pa zmaji podnevi 
spijo, naš Perkamndeljc pa tega seveda ne ve, škrat na srečanje z 

 

oz. kaj bi moral o Trbovljah vedeti vsak Trboveljčan

IZ TRBOUSKIGA ZGUDUVINSKIGA LADLCA

Zaspanc
ogenj bruhajočo živaljo čaka zaman. Je pa potrpežljiv, ta naš škrat, 
zmaja čaka do mraka. Ko se nad Kriško planino prižgejo prve 
zvezde, pa ga potrpljenje mine pa še lakota in žeja ga pestita. Računal 
je vendar na zmajevo gostoljubnost, le-tega pa nikjer. Žalosten in 
razočaran se Perkamndeljc še zadnjič ozre proti Mrzlici, ki se dviga 
nad njim. Ko že hoče svoje kratke noge usmeriti proti trboveljski 
dolini, pa se med drevesi rumenooranžno zablešči in nekaj zarjove 
tako glasno, da se škrat na mah spusti v dir, daleč stran od v mrak 
zavitega dogajanja. Teče in teče. Sopiha in lovi sapo, globoko diha ter 
nazadnje ne more več naprej. Prestrašen in utrujen leže na jaso 
malega hriba in kljub strahu, ki je tekel z njim, v hipu zaspi. Za 
spečim škratom pa je morda povsem tiho, kot znajo le zmaji, prišel 
mrzliški velikan. Zagledal je drnjohajočega Perkamndeljca, se 
nasmehnil in na svojih ogromnih krilih odjadral v dolino. Rudniškim 
podganam, ki pogumno prilezejo tudi na plano, je šel pripovedovati 
o škratjem zaspancu, ki dremucka na hribu med Katarino in Mrzlico. 
Podgane so klepetavo, kot njihovi vrsti pritiče, vsem, ki so jih bili 
pripravljeni poslušati, šepetale, da Perkmandeljc prav dobro spi tudi 
na prostem in da za sladek spanec ne potrebuje varne in temne jame. 
Morda …

Katra Hribar Frol

  Vir: 
– Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in počez, 

Trbovlje, Tiskarna Tori.

30 kuolmčki

Nagrajenci prejšnje številke: Viktorija Petauer, Franc Podlesnik in Ani Forte. Čestitamo!

Nagrada: 3-krat skodelica TRBOULE.

NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 22. junija 2018 
pošljite na naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna križanka), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

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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  Prvi dnevi poletja, ko pomladno utrujenost odnašata toplo 
sonce in rahel vetrič, prinašajo nežno-topel, sanjavo-dremavi 
občutek, ki ga bo pregnalo šele tisto pravo poletje z vročino, 
močnimi plohami in bleščavo vodne gladine v daljavi. Prav je, da se v 
takšnih sanjavo-zaspanih trenutkih spomnimo hriba, ki nosi prijazno 
poletno ime Zaspanc. Leži ob poti med Katarino in Mrzlico, na levi 
strani, njegovo ime pa je staro več kot sto let. Tine Lenarčič je po 
pripovedovanju Lojzeta Jagra zabeležil, da je hrib Zaspanc dobil ime 
po učitelju, ki je iz Trbovelj hodil v Marijo Reko učit otroke in ga je 
pot utrudila do te mere, da je … zaspal na jasi tega hribčka. 
  Morda pa vendarle ni bil neki neimenovani učitelj tisti, ki je na 
tem hribčku zaspal. Morda je bil naš rudniški škrat Perkamandeljc, 
radoveden, kot je, na poti proti Mrzlici, da se na lastne oči prepriča o 
zmaju, ki tamkaj domuje, tako utrujen, da ga kratke nožice niso 
prinesle v enem kosu nazaj v njegovo dolinsko domovanje. 
Predstavljate si za hip drobnega škrata, kako jo poln energije, na 
krilih radovednosti, maha navkreber proti Kriški planini. Radovedno 
se ozira okrog sebe in proučuje pokrajino, ki se tako zelo razlikuje od 
okolice njegovega jamskega domovanja. Gleda in gleda in se čudi. 
Zelenost travnikov in dreves mu jemljeta dih in ga polnita z dobro 
energijo. Petje ptic mu lajša strmost poti, pogled na srne in zajce, ki se 
ga, majhnega, kot je, nikakor ne bojijo, pa ga navdaja z veseljem in s 
čisto drobnim ponosom, da prav on domuje v teh naših krajih. 
Upehan, a dobrovoljen, prispe na cilj in se ozira za zmajem, o 
katerega veličini, modrosti in nevarnosti so mu v jamskih rovih 
pripovedovale klepetave rudniške podgane. Ker pa zmaji podnevi 
spijo, naš Perkamndeljc pa tega seveda ne ve, škrat na srečanje z 

 

oz. kaj bi moral o Trbovljah vedeti vsak Trboveljčan

IZ TRBOUSKIGA ZGUDUVINSKIGA LADLCA

Zaspanc
ogenj bruhajočo živaljo čaka zaman. Je pa potrpežljiv, ta naš škrat, 
zmaja čaka do mraka. Ko se nad Kriško planino prižgejo prve 
zvezde, pa ga potrpljenje mine pa še lakota in žeja ga pestita. Računal 
je vendar na zmajevo gostoljubnost, le-tega pa nikjer. Žalosten in 
razočaran se Perkamndeljc še zadnjič ozre proti Mrzlici, ki se dviga 
nad njim. Ko že hoče svoje kratke noge usmeriti proti trboveljski 
dolini, pa se med drevesi rumenooranžno zablešči in nekaj zarjove 
tako glasno, da se škrat na mah spusti v dir, daleč stran od v mrak 
zavitega dogajanja. Teče in teče. Sopiha in lovi sapo, globoko diha ter 
nazadnje ne more več naprej. Prestrašen in utrujen leže na jaso 
malega hriba in kljub strahu, ki je tekel z njim, v hipu zaspi. Za 
spečim škratom pa je morda povsem tiho, kot znajo le zmaji, prišel 
mrzliški velikan. Zagledal je drnjohajočega Perkamndeljca, se 
nasmehnil in na svojih ogromnih krilih odjadral v dolino. Rudniškim 
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Lektoriranje: mag. Polona Medvešek, prof.

Oblikovanje: Darjan Bunta

Naklada: 7.500 izvodov

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

Spletna izdaja: www.srcnotrbovlje.si

Tisk: Sinet, d. o. o.

Oglasi na željo naročnikov niso lektorirani.

Redakcija se je končala 10. maja 2018.

Uredniški odbor: Katra Hribar Frol, Maja Kovač, Andrej Uduč, 
Polona Trebušak, Žiga Žibert

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

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

E-naslov: urednistvo@srcnotrbovlje.si, vesna@dd-trbovlje.si

Odgovorna urednica: Vesna Jesih

KOLOFON
Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja štirikrat letno.
Številka 25, 4. junij 2018

Foto na naslovnici: Trbovlje v objemu pomladi , foto: Matjaž Kirn
Izdajatelj: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje

zadnja stran

foto: Matjaž Kirn
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Sobota, 9. junij, od 16. ure naprej na Ulici 1. junija

Sodniki: Luka Jezeršek, Miha Ledinek,
          Iztok Gumzej in Roman Ledinek

Kdo bo skuhal najboljši

Sobota, 9. junij, 
od 8. do 12. ure 
pred muzejem

Izdelki 
iz 

Zasavja

Vljudno 
vabljeni

?




