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gostinskih ponudnikih. 



2 občinske strani

Božidar Kovačec – častni občan
Božidar Kovačec je osnovno šolo obiskoval v Čečah. Po končani 

srednji šoli se je zaposlil na IBT Trbovlje kot strojni tehnik. Veselje 
do strojništva ga je spodbudilo, da je ob delu študiral na strojni 
fakulteti in si tako pridobil naziv strojnega inženirja. Poleg tega se 
je tudi vseskozi aktivno vključeval v vse oblike organiziranja v Kra-
jevni skupnosti Čeče. S tem izkazuje pripadnost temu kraju, ki brez 
njegovega vsestranskega angažiranja ne bi bil tisto, kar danes je. 

Leta 1966 se je vključil v Prostovoljno gasilsko društvo Čeče. Za-
radi njegove aktivnosti in organizacijskih sposobnosti je leta 1980 
prevzel funkcijo tajnika društva, ki jo je opravljal polnih 12 let. To 
so bila leta, ko se je rodila ideja o gradnji novega gasilskega doma. 
V tej akciji je ves čas aktivno sodeloval s prostovoljnim delom IN 
tudi z idejami. Veliko prostovoljnega dela, odrekanja in naporov je 
bilo potrebnih, da je bil gasilski dom, na katerega smo ponosni vsi 
krajani, zgrajen. 

Ko so bili v gradnjo gasilskega doma vloženi tolikšni napori, bi 
bilo škoda, da objekt ne bi bil izkoriščen in ne bi zaživel v vsej svoji 
funkcionalnosti. Ravno osebnost Božidarja Kovačca, ki jo obliku-
jeta vizionarstvo in odločnost, je bila vzrok, da so se gasilci odločili, 
da mu leta 1993 zaupajo funkcijo predsednika gasilskega društva, 
društva, ki je motor vseh aktivnosti v kraju. Funkcijo je opravljal 
do leta 2008. Med njegovim predsednikovanjem je društvo, ki je že 
pred tem odlično delovalo, dobilo nov zagon. Darko, kot ga kličejo 
prijatelji, se je ves čas zavzemal za napredek in dajal velik pouda-
rek razvoju dejavnosti v gasilskem domu. Pravočasno se je zavedal, 
da gasilski dom ni namenjen le gasilcem, ampak da mora postati 
osrednji prostor v vseh društvenih in tudi drugih aktivnosti v Kra-
jevni skupnosti Čeče. Zato je s svojo ekipo dosegel, da je gasilski 
dom funkcionalen, da zadovoljuje potrebe gasilstva oziroma zašči-
te in reševanja, lokalne samouprave, kulture, zabave, predvsem pa 

Spoštovane Trboveljčanke, cenjeni Trboveljčani!
Pred vami je majska številka časopisa, ki je – času primerno – 

praznično obarvana. Včasih se sprašujem, kam beži čas. Zdi se mi, 
da sem še pred nekaj tedni pozdravljala učence ob novem šolskem 
letu, pa je pred vrati že junij, mesec, ko praznuje naše mesto. In mi 
z njim. Zato mi dovolite, da vam ob tej priložnosti voščim iskre-
ne čestitke in vas povabim na številne dogodke, ki bodo popestrili 
praznično obarvana meseca maj in junij. 

Želim si, da bi v naslednjem poglavju knjige, ki jo bo pisalo pri-
hajajoče leto, delovali složno, bili odprti do sprememb in predvsem 
strpni drug do drugega; da bi se skupaj veselili vseh pridobitev ter 
bili ponosni na naše mesto in ljudi, ki v njem živimo. Ko že govori-
mo o pridobitvah, bi se želela navezati tudi na njih ter vas prijazno 
povabiti na odprtja investicij in izpeljanih projektov, saj bo teh v 
mesecu maju, predvsem pa juniju, kar nekaj. 

Ob praznovanju našega praznika pa nikakor ne smemo pozabi-
ti na osrednjo slovesnost, ki jo vsako leto skrbno pripravimo. Le-
tošnja bo potekala na predvečer praznika, torej v petek, 31. maja 
2019, ob 19. uri v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje, na 
kateri pripravljamo prav prijetno presenečenje. Kaj več naj za zdaj 
ostane skrivnost, ki se bo razkrila na odru. 

Iskrene čestitke ob prazniku in vse dobro!

Županja Občine Trbovlje
Jasna Gabrič

Občinski nagrajenci ob 1. juniju
Naziv častni občan za leto 2019 se podeli Božidarju Kovačcu za posebne 
zasluge in izjemne dosežke, pomembne za delo Krajevne skupnosti Čeče 
in Občine Trbovlje.

Nagovor županje

mladih, ki so tu našli svoj prostor. Gasilski dom je treba vzdrževati. 
Tu je uporabil svoje znanje strojnika in prav njegova zasluga je, da 
sta objekt in njegova okolica v izvrstni kondiciji. Tu se ne izkaže 
samo kot prostovoljec, ki opravi ogromno prostovoljnih ur ob koš-
nji, pleskanju …, ampak tudi kot vizionar, ki ve, kaj spremeniti, da 
bo vzdrževanje cenejše, objekt pa še uporabnejši. To delo je Darko 
nadaljeval tudi kot član upravnega odbora vse do letošnjega leta in 
nadaljuje ga še naprej. 
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Kovit projekti, d. o. o. – za pomemben prispevek na po-
dročju gospodarstva v občini Trbovlje

Nika Barič – za izjemen uspeh na področju športa

KS Dobovec – najbolj urejena krajevna skupnost

Sedež podjetja Kovit projekti, d. o. o., je v Trbovljah v industrij-
ski coni Nasipi. Ustanovljeno je bilo leta 2003, delovati pa je začelo 
v letu 2004, ko so bili kupljeni proizvodni prostori na zdajšnji lo-
kaciji. 

Prvi večji mejnik podjetja je bil leto 2008, ko so zgradili novo 
proizvodno halo, namenjeno mehanski obdelavi. Hkrati so kupi-
li prvi večji obdelovalni center in se tako razvili v ponudnika ce-
lostnih rešitev na področju strojegradnje. V izvajanje projektov je 
vključenih približno 40 zaposlenih, ob večjih projektih pa v proces 
izdelave vključijo tudi svoje stalne pogodbene podizvajalce. Stre-
mijo k osvajanju novih znanj in trgov, s sodobno tehnologijo pa 
brez težav konkurirajo na svetovnem trgu in prav zato nenehno 
vlagajo v novo sodobno proizvajalno opremo, ponašajo pa se tudi 
s številnimi certifikati. 

V lanskem letu je podjetje začelo gradnjo 6.500 kvadratnih me-
trov velike proizvodne hale, ki že raste neposredno ob že obstoje-
čih proizvodnih prostorih. Nova hala bo za podjetje pomenila še 
več novih projektov, posledično pa tudi nove zaposlitve, ki so v 
občini vsekakor več kot dobrodošle. 

Podjetje je iz majhnega zrastlo v srednje veliko, z dobro strategijo 
in vizijo pa se rast in število zaposlenih še povečujeta. Na področju 

Nika Barič je ime, ki ga je vsak, ki ima vsaj kanček stika s špor-
tom, že gotovo slišal. Njeno ime ni prepoznano samo v Sloveniji in 
tudi ne samo po Evropi, ampak po vsem svetu. Velja za najboljšo 
košarkarico na svetu, kljub njeni karieri pa nikoli ne pozabi, od 
kod prihaja. Ko so jo v nekem intervjuju povprašali, kako se spo-
minja otroštva in mladosti v Trbovljah, je odgovorila takole: »Vsak 
dan smo igrali nogomet, in ker v naši hiši ni bilo deklet, s katerimi 
bi lahko popoldne igrala nogomet, sem igrala s fanti. Velikokrat 
rada rečem, da sem odraščala na igrišču, mama pa me je skoraj vsak 
večer prišla iskat, ker sem pozabila iti domov.« Je srčna, zagnana, 
vztrajna, kljub uspehom, ki jih niza iz sezone v sezono, pa osta-
ja skromna in preprosta. Na področju športa je dosegla ogromno, 
čaka pa jo še ogromno lepih uspehov. Rečemo lahko, da je Nika ena 
izmed športnikov v občini, ki je ime Trbovelj ponesla široko po 
svetu, posebno priznanje Občine Trbovlje pa je prispevek k njene-
mu dolgoletnemu trudu in prizadevnosti. 

Letošnja zlata sončnica gre v roke Krajevni skupnosti Dobovec. 
To krajevno skupnost krasi celotna urejenost objektov – hiš in tudi 
gospodarskih objektov.

Pomembno je omeniti ocvetličenje in celotno hortikulturno ure-
jenost vasi, urejenost osrednjega dela vasi, vaških poti, dovozov in 
javne infrastrukture. Skrbno urejajo objekte naravne in kulturne 
dediščine, v zadnjih letih pa je opazen tudi napredek pri urejanju 
vaškega jedra in tudi posameznih stanovanjskih hiš z gospodarski-
mi poslopji. V prostorih krajevne skupnosti je vzorno urejena 
»traviščna učilnica«, ki služi izvajanju raznovrstnih predstavitev, 
razstav in izobraževanj s področja naravovarstva. V osrednjem 
delu vasi in v zaselkih so opazno nameščene označevalne table, ki 
so zaradi najvišjega zasavskega vrha in njegove prepoznavnosti še 
kako pomembne. 

Posebno priznanje županje prejme podjetje Kovit projekti, d. o. o.

Posebno priznanje županje prejme Nika Barič

Zlata sončnica za najbolj urejeno krajevno skupnost Dobovec

gospodarstva je tako pomemben člen, ki prispeva k razvoju občine, 
zato se posebno priznanje županje Občine Trbovlje podeli podjetju 
Kovit projekti, d. o. o.

V obdobju od leta 1994 do leta 1998 je opravljal funkcijo predse-
dnika Krajevne skupnosti Čeče. V njegovem mandatu se je izvedla 
modernizacija krajevne ceste od Čeč proti Podmeji prek Svinovega. 

Neprecenljivo pa je tudi njegovo delo v Prosvetnem društvu Čeče 
Trbovlje. Bil je eden izmed ustanoviteljev Prosvetnega društva Čeče 
leta 1991. Vseskozi je bil povezovalni člen med PGD Čeče in PD 
Čeče. Bil je član izvršnega odbora Prosvetnega društva Čeče, pove-

zoval je obe društvi v skupnih akcijah in bil vedno pripravljen oseb-
no pomagati. S svojo konstruktivno kritiko in predlogi pa je vsa leta 
soustvarjal kakovostno raven dogajanja in življenja v našem kraju. 

Božidar Kovačec je s svojo aktivnostjo in požrtvovalnostjo ter 
z izjemnimi dosežki pomembno in trajno prispeval k razvoju, 
prepoznavnosti in k ugledu Krajevne skupnosti Čeče in Občine 
Trbovlje. 
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Dela pred pošto

Monolit

Pomlad se že prebuja, z njo pa tudi projekti, ki so se do potan-
kosti kovali skozi jesen in zimo. Preteklo leto smo izvedeli, da so 
Trbovlje kot prva izmed zasavskih občin uspešno kandidirale na 
razpisu Interreg, na podlagi katerega bodo upravičene do namen-
skih evropskih sredstev. 

Namenska sredstva, ki morajo biti porabljena za točno določen 
namen, v tem primeru v smeri razvoja turizma in ohranitve indu-
strijske dediščine v občini, bodo deloma še v tem letu porabljena za 
projekte, ki bodo pomenili svež veter v naši dolini. V marcu smo 
tako začeli urejanje prostora pred pošto, to pa je samo eden izmed 
projektov, ki bodo realizirani v sklopu Projekta Inspiracija, ki se 
izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hr-
vaška 2014–2020, sofinancira pa ga EU iz sredstev sklada ESRR. 

Prostor pred pošto: nov videz, nove vsebine

Odprtje prostora pred pošto bo v četrtek, 20. junija 
2019, v poznih popoldanskih urah. Točen termin bo pra-
vočasno objavljen na spletni strani Občine Trbovlje. 

Prostor pred pošto bo imel poleg nove vizualne podo-
be predvsem funkcijo druženja, ohranjanja trboveljske 
zgodovine in kulture ter bil hkrati pomembna točka, na 
kateri bodo obiskovalci in turisti dobili informacije o na-
šem mestu.

Poleg celotne obnove infrastrukture pred pošto bodo izvedeni 
tudi prostorska ureditev in navezava zgornjega in spodnjega plato-
ja, postavitev šestih kulturnih točk s klopmi in strehami na solarne 
celice, ki bodo omogočale proizvajanje električne energije za napa-
janje mobilnih naprav in osvetlitve. Na strehah bodo zapisane misli 
trboveljskih kulturnikov, ki se bodo projicirale na tla. Tla bodo 
opremljena s fotoaktivnimi tlakovci, ki čistijo zrak v neposredni 
okolici (gre že za drugo lokacijo v občini, ki bo opremljena s tovr-
stnimi tlakovci), prav tako bodo nameščene informacijske table z 
osnovnimi napotki in informacijami o občini. V sredini platoja pa 
bo nameščen monolit. 

Kaj pravzaprav je monolit?

Gre za črn objekt, ki bo na svoji svetleči površini prikazoval 
hologramske portrete prebivalcev našega mesta. Monolit bo na 
simbolni ravni združeval preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo. 
Novomedijski kos, prevzet iz dela Odiseja v vesolju 2001 avtorjev 
C. Clarka in S. Kubricka, je bil uvrščen v več pomembnih razstav 
in festivalov po Sloveniji in svetu. Prikazoval bo obraze živečih Tr-
boveljčank in Trboveljčanov, fotografije pa se bodo posodabljale 
in mogoče kdaj v njem zagledate prav sebe ali svoje najbližje. V 
ta namen je bilo v drugi polovici aprila v Delavskem domu Trbo-
vlje organiziranih tudi več terminov, na katerih ste se občanke in 
občani lahko postavili pred objektiv in fotografirali, svoje obraze 
pa boste že kmalu lahko poiskali v monolitu. Vsebina monolita se 
bo posodabljala, zato brez skrbi, če ste fotografiranje zamudili, saj 
boste za to še imeli priložnost.

� “Oh, koliko nepokvarjene lepote,
koliko žive dobrote se lahko 

sn�je v �lovek� teh r�darskih dolin���“� �
(R. Kukovič, Tisti njihovi srebrni glasovi)

Občina Trbovlje 1. junija praznuje svoj praznik v spomin na boj delavstva z Orjuno.

V petek, 31. maja 2019, vas ob 19. uri vabimo v gledališko dvorano Delavskega 

doma Trbovlje na osrednjo slovesnost, na kateri bo podeljen 

naziv častni občan, posebni priznanji županje in nagrada 

za najbolj urejeno krajevno skupnost. 

Veselimo se praznovanja z vami.

Jasna Gabrič,

županja Občine Trbovlje 

s sodelavci

Spoštovani.



5občinske strani občinske strani

24 ur javno dostopni AED (na sliki označeni z zeleno) so 
na lokacijah: 

• PGD ČEČE (Čeče 4 a) 
• PGD Klek (Klek 30) 
• PGD Dobovec (Dobovec 24) 
• Gasilski zavod Trbovlje (Savinjska cesta 35) – v zavodu 
• Malgaj, d. o. o. (Gabrsko 30) 
• MCT (Ulica 1. junija 18) 
• RK Trbovlje (Ulica 1. junija 4) 
• Rudis, d. o. o. (Trg revolucije 25 b) 
• Spekter, d. o. o. (Trg revolucije 7) 
• Lafarge cement Trbovlje (Kolodvorska cesta 5) 
• Občina Trbovlje (Mestni trg 4) 

Javno dostopni AED (na sliki označeni z rdečo) so na loka-
cijah: 

• Planinski dom na Mrzlici (Pongrac 125 a, Pongrac) 
• Elektro Ljubljana, enota Trbovlje (Gimnazijska cesta 25) 
• Zavarovalnica Triglav (Trg Franca Fakina 6)

AED, ki niso javno dostopni (na sliki označeni s črno), so 
na lokacijah: 

• Zavod za šport Trbovlje ob bazenu (Ulica Sallaumines 8) 
• DUFS (Kolonija 1. maja 21) 
• Telekomov center Trbovlje (Trg svobode 14) 
• Termoelektrarna Trbovlje (Ob železnici 27)

Predvidene lokacije AED.

Defibrilatorji v občini Nova pridobitev v občini je defibrilator v Bevškem, ki 
je nameščen na hiši Zarja. Avtomatski defibrilator pa se 
tudi v sklopu gostišča Brin, Knezdol 2A.

Na Občini Trbovlje je v aprilu potekal 2. delovni sestanek v 
povezavi s predorom. Županja Občine Trbovlje skupaj s strokov-
nimi sodelavci, z županom občine Prebold in s predstavniki obči-
ne Hrastnik usklajujejo dogovore glede priprave dokumentacije. 
Za izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi prostorskega 
akta navezave Zasavja na avtocesto je bila izbrana družba DRI 
upravljanje investicij. Gre za kompleksen projekt, izjemnega po-
mena za našo regijo, ki pomeni navezavo Zasavja na avtocesto 

Delovni sestanek z DRI glede navezave na avtocesto
Šentrupert, po trenutnih ocenah pa naj bi bil predor dolg vsaj 2 
kilometra. Pomembnost projekta se kaže še posebej v primerih 
zapor ceste zaradi naravnih in drugih nesreč. Ena izmed njih je 
na primer podor na državni cesti za Savo, ki je ena izmed glavnih 
prometnih žil v Zasavju in zaradi česar se je ves promet preusme-
ril na cesto skozi naselje Bevško. Z gradnjo predora bi tako raz-
bremenili preostale državne in regionalne ceste, skrajšali kolone 
vozil in potovalni čas. 

Gre za kompleksen projekt, izjemnega pomena za našo regijo, ki pomeni navezavo Zasavja na avtocesto Šentrupert.



Poklicno gasilstvo v občini se ne ukinja, predvidena pa 
je reorganizacija, ki bo prinesla več usposobljenih gasil-
cev, boljšo opremljenost gasilskih enot ter večje sodelo-
vanje med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci.

Prostovoljne gasilce boste srečali tudi na Anduhtu in 
Nohšihtu, saj tam že več let skrbijo za gostinsko ponud-
bo, izkupiček od prodaje pa ostane društvom za delo-
vanje. 

9. junija društvo zaznamuje častitlji-
vih 90 let neprekinjenega de lovanja, 
zato vas vabijo, da sem pridružite na 
kratki slovesnosti, ki bo predvidoma 
21. junija. 
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Glede na različne interpretacije želimo še enkrat poudariti, da se 
gasilstvo v Trbovljah ne ukinja, predvidena pa je reorganizacija, 
s katero bomo ob enakem finančnem vložku (618.000 EUR letno) 
omogočili večjo vključenost prostovoljnih gasilcev in poskrbeli za 
njihovo osnovno zaščito (primerna oprema) ter s tem zvišali varnost 
vseh, saj bo ob nesrečah in nepredvidenih dogodkih tako na voljo več 
usposobljenih gasilcev, kot jih je ta trenutek. Prostovoljno gasilsko 
enoto s poklicnim jedrom, kakršna bi bila tudi naša po reorganizaciji, 
imajo mesta in mestne občine, ki so po številu prebivalcev in površi-

Gasilstvo v Občini Trbovlje

PGD Dobovec letos junija namreč zaznamuje okroglo 
obletnico, ki simbolično sovpada s 150-letnico organizi-
ranega ga silstva na Slovenskem. 

PGD Dobovec

PGD Čeče

PGD Dobovec je gasilska enota I. kategorije in pokriva celotno 
območje Krajevne skupnosti Dobovec v občini Trbovlje. Obmo-
čje se razprostira južno od reke Save in se dviga vse do najvišjega 
vrha Zasavja, Kuma, ki leži 1220 m nad morjem. Skladno z Merili 
za organiziranje in opremljenost gasilskih enot s svojo 15-člansko 
operativno enoto in opremo zagotavljajo minimalne zahteve in 
pogoje za delovanje. Društvo ima trenutno 139 članov, od katerih 
je 49 aktivnih članov in članic, 30 mladih, 24 veteranov, preostalo 
članstvo pa predstavljajo podporni člani. Poleg izvajanja nalog na 
področju požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugi-

Prostovoljno gasilsko društvo Čeče je prostovoljno gasilsko društvo 
I. kategorije, ki deluje pod okriljem Gasilske zveze Trbovlje. Društvo 
je bilo ustanovljeno leta 1927. 

Upravni odbor društva tvorijo predsednik Boštjan Kovačec, pod-
predsednik Rudolf Senčar, poveljnik Sašo Šardi, podpoveljnik To-
maž Volfand, tajnica Blaženka Šardi, blagajničarka Karolina Senčar, 
predstavnik starejših gasilcev Franc Brinar, predstavnica članic Nataša 
Kmet in predstavnica mladine Urška Senčar Hočevar.

Območje, ki ga pokriva ta PGD, je pretežno hribovito, poraslo z goz-
dovi in s travniki. Območje, ki ga varujejo, je pokrajina, ki jo obsega 

mi nesrečami se člani v okviru delovanja udeležujejo vseh večjih 
delovnih in čistilnih akcij, kulturnih, družabnih, športnih dogod-
kov ter prireditev. Uspešno sodelujejo z Gasilskim zavodom Tr-
bovlje, drugimi gasilskimi društvi v občini in se povezujejo tudi 
onkraj meja na sosednjo Hrvaško. 

PGD Dobovec med seboj povezuje člane, katerih skupne last-
nosti so: prostovoljstvo, pomoč sočloveku, srčnost, povezanost 
ter zaupanje v sebe in druge. Vse te lastnosti nas povezujejo in 
združujejo že 90 let. PGD Dobovec letos junija namreč zaznamuje 
okroglo obletnico, ki simbolično sovpada s 150-letnico organizi-
ranega gasilstva na Slovenskem. Tudi v prihodnosti si želijo, da bi 
se društvo še naprej razvijalo, zato vlagajo v podmladek, članom 
omogočajo izobraževanja ter jim nudijo različne vrste usposab-
ljanj in treningov. V okviru svojih zmožnosti redno vzdržujejo 
gasilski dom in posodabljajo opremo. V veliko veselje jim je, da 
je v preteklem letu njihov vozni park postal bogatejši za novo 
vozilo GVGP-1, ki jim bo z nadgradnjo omogočalo še hitrejše in 
učinkovitejše posredovanje. 

9. junija društvo zaznamuje častitljivih 90 let neprekinjenega 
delovanja, zato vas vabijo, da sem pridružite na kratki slovesno-
sti, ki bo predvidoma 21. junija. V sklopu praznovanja obletnice 
pa bo organizirano tudi zdaj že tradicionalno gasilsko-športno 
tekmovanje za Memorial Milene Jamšek. 

Obenem želijo v svoje vrste povabiti vse, ki se prepoznajo v 
zgornjem opisu in bi radi postali del te plemenite organizacije. 

Krajevna skupnost Čeče. Vpeta je med Mrzlico, Kalom in Žrebljevim 
hribom in leži na SV-delu občine Trbovlje. Na 12,70 km2 prebiva 
približno 832 prebivalcev, ki živijo v zaselkih Čeče del, Knezdol, Os-
tenk in Ojstro. 

Društvo ima 105 članov, od tega je 12 gasilcev operativcev. Na voljo 
imajo dve vozili: Mazdo BT 50 za gašenje gozdnih požarov – GVGP-
1 in VW Transporter za prevoz moštva – GVM ter drugo gasilsko 
opremo. Njihove glavne naloge so: gašenje požarov, varovanje in re-
ševanje ljudi, živali in premoženja v požarih, elementarnih in drugih 
nesrečah. Skrbijo za preventivne naloge, vzdrževanje gasilskih prosto-

ni bistveno večje od naše (npr. Postojna, MO Velenje), takšne vrste 
organiziranost pa se je pri njih izkazala za bistveno primernejšo. Ob 
enakem znesku, ki ga letno namenimo gasilstvu, bomo usposobili in 
opremili več gasilcev, poleg tega pa bomo lahko neprimerno več de-
narja vlagali v izobraževanje gasilcev, novejši vozni park in v gasilske 
domove. Zdelo se nam je prav, da prostovoljnim gasilskim društvom, 
ki so v Trbovljah kar štiri, ponudimo možnost, da se predstavijo, zato 
v tokratni številki namesto predstavitve gospodarstvenikov oziroma 
malih podjetij v občini predstavljamo njih.
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PGD Trbovlje mesto

PGD Klek

PGD Čeče

PGD Klek

PGD Trbovlje mesto

V okviru Gasilske zveze Trbovlje aktivno deluje PGD Klek. Nje-
govi začetki segajo že 89 let v preteklost. Časi so se spreminjali, 
vendar temeljno poslanstvo društva ostaja enako: pomoč pri pre-
ventivi pred požari in naravnimi nesrečami ter izvajanje zaščite in 
reševanja ob požarih in drugih nesrečah.

PGD Klek ustvarja močno vez med prebivalci Kleka in tudi med 
člani društva. Njegov pomemben prispevek k vaškemu življenju je 
duh sodelovanja, ki ga društvo samodejno širi med vaščani. Dru-

Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje mesto je bilo ustanovljeno 
zaradi potreb občank in občanov z namenom zagotavljanja požarne 
varnosti pred več kot 130 leti. S sklepom občanov je bilo 4. junija 
1887 ustanovljeno Gasilsko društvo Trbovlje trg, ki se je z leti delo-
vanja razvilo v sodobno prostovoljno gasilsko enoto, prilagajanje po-
trebam javne gasilske službe današnjega časa, s poslanstvom pomoči 
občankam in občanom Trbovelj, pa intenzivno poteka še danes. 

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Trbovlje mesto sestavlja ga-
silsko enoto 5. kategorije in skupaj s poklicno gasilsko enoto Gasil-
skim zavodom Trbovlje tvori osrednjo gasilsko enoto v Občini Tr-
bovlje, s čimer operativno pokriva celotno občino. PGD Trbovlje 
mesto predstavlja največjo prostovoljno gasilsko enoto v Trbovljah. 
PGD Trbovlje mesto od leta 2016 zagotavlja regijsko ekipo za posta-
vitev mobilnega repetitorja ter zagotavlja podporo za delovanje zvez 
sistema zaščite in reševanja na celotnem zasavskem območju. 

Poleg operativnih dejavnosti, kamor sodijo gašenje in reševanje 
ljudi, živali in premoženja, zagotavljanje požarne varnosti na različ-
nih javnih dogodkih idr., pa PGD Trbovlje mesto skrbi tudi za vzgo-
jo gasilske mladine, povezuje mlade in stare prostovoljne gasilce in 
podpornike društva ter s svojimi člani sodeluje na različnih gasilsko-
-športnih tekmovanjih.

štvo se rado vključuje v skupne projekte s Kulturno-prosvetnim 
društvom Tončke Čeč, z borci, s krajevno skupnostjo in z drugimi 
društvi. Kleški gasilci sodelujejo tudi pri izvedbi prireditev in sre-
čanj v občini Trbovlje (npr. Nohšiht in Anduht). 

Posebno ponosni so Klečani na veterane in gasilsko mladino, ki 
se redno udeležujejo tekmovanj na občinski, regijski in na državni 
ravni. Gasilske vaje jemljejo resno in jih obiskujejo vestno. Mladin-
ci in pionirji se udeležujejo tekmovanj v gasilskem kvizu in orien-
taciji. Pri tem so bili zelo uspešni leta 2015 in leta 2016, ko so osvo-
jili lovoriki državnih prvakov v kategoriji pionirjev. Gonilna sila 
pri skrbi za mladino je Tina Sladič v sodelovanju s predsednikom 
društva Luko Sladičem, ki mlade uspešno pripravljata na tekmo-
valne izzive. Omeniti velja tudi zveste članice društva, ki se redno 
udeležujejo izobraževanj in nudijo pomoč pri delovanju društva. 

Blizu gasilskega doma je gasilski poligon z baliniščem in leseno hi-
ško. V letošnjem leto bodo izvedli elektrifikacijo poligona in s tem 
končali dela, povezana z njim. Gasilski poligon je prijazen prostor za 
kleške otroke, kjer preživijo veliko svojega prostega časa, balinišče 
pa zagrizenim balinarjem nudi priložnost za druženje.

Na gasilskem domu se bodo letos izvršila pomembna vzdrževal-
na dela, saj se bodo menjala okna in vrata ter pokrila kurilnica.

Začele se bodo priprave na jubilej, ki ga bo društvo zaznamovalo 
prihodnje leto – 90-letnico delovanja PGD Klek. Konec maja 2020 
načrtujejo proslavo in gasilsko veselico. Ob tej priložnosti naj bi v 
garaži kleškega gasilskega doma mesto dobilo novo gasilsko vozilo, 
ki bo namenjeno učinkovitejšim intervencijam ob gozdnih požarih.

PGD Trbovlje mesto se skupaj z Gasilskim zavodom Trbovlje 
in drugimi teritorialnimi prostovoljnimi gasilskimi društvi (Čeče, 
Klek, Dobovec) v občini povezuje v Gasilsko zvezo Trbovlje.

rov, naprav in orodja v uporabnem stanju, strokovno usposabljamo 
člane društva, skrbijo za pridobivanje novih članov in razvoj gasilstva. 
Poleg naštetih nalog v sodelovanju s Prosvetnih društvom Čeče skrbi-
jo za družabno življenje na vasi. 

Pohvalijo se lahko s 15 pionirji, z 11 mladinci in s 6 pripravniki, ki 
bodo, vsaj nekateri, predstavljali temelje društva za prihodnost. Čla-
ni gasilskega društva se veliko ukvarjajo in skrbijo za gasilsko mladi-
no, saj se zavedajo, kako pomembno je ohranjati gasilske vrednote in 
znanja. Mlajši člani se tako tedensko srečujejo z gasilskimi osnovami 
za operativne člane, s tehnikami gašenja v vsakodnevnem življenju, 
preventivnimi ukrepi, kako ukrepati ob manjših požarih in z drugimi 
zabavnimi stvarmi … Prav tako se vsako leto udeležijo gasilskih tek-
movanj, orientacijskega tekmovanja in gasilskega kviza. Tekmovanj se 
poleg mladine udeležujejo tudi drugi člani. Poleg operativnih članov in 
mladine ima društvo 19 starejših gasilk in gasilcev.
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V sredini krožišča je skulptura, ki predstavlja val nove dobe, no-
vih idej in zamisli. Gre za razgibano skulpturo, po kateri se pretaka 
voda, ki ponazarja reko, ob kateri so se dvignila zasavska mesta, 
med njimi tudi Trbovlje. Zgodba nas naprej vodi do belega ka-
menja, ki predstavlja beli premog. Zakaj beli? Ker se iz rudnikov 
dvigamo na površje. Ker gospodarstvo občine ne temelji več na 
kopanju premoga, ampak na visokotehnoloških in proizvodnih 
podjetjih, ki zaposlujejo domačo delovno silo. Beli premog obda-
ja zelena površina, kot tudi Trbovlje z vseh strani obdajajo zeleni 
hribi in ker so Trbovlje zelena dolina. Da je zgodba zaokrožena 
v celoto, pa nas krožišče ob vhodu in izhodu iz mesta pozdravi z 
besedama »Srečno« in »Trbovlje«.

Konec marca smo začeli dela v sklopu urejanja Parka Neža. Gre 
za 2. fazo prenove, s katero se bodo uredile sprehajalne poti, nova 
zasaditev, namestila se bodo nova otroška igrala in plezalna stena 
ter klopi. Ob cesti pa bo potekal nov hodnik za pešce, ki bo od 
parka ločen z živo mejo. 1. fazo obnove smo sicer izvedli že lani, ko 
smo iz neurejenega območja s starimi garažami in barakami uredili 
parkirišča za okoliške prebivalce. Obnova druge faze bo končana 
predvidoma v začetku junija. Veseli nas, da lahko v okviru proračuna zagotovimo tudi sredstva 

za igro in prosti čas naših najmlajših občank in občanov. V letoš-
njem letu bomo zato za vzdrževanje igral namenili 8.000 EUR, za 
nakup novih igral in obnovo že obstoječih pa 20.000 EUR. Načr-
tujemo tudi obnovo otroškega igrišča za Domom svobode, ki bo 
znašala približno 15.000 EUR. Nova igrala so se letos že postavila 
na igrišču Šuštarjeve kolonije. 

V letošnjem letu smo za pripravo projektne dokumentacije za izved-
bo energetske sanacije Športnega parka Rudar namenili nekaj manj 
kot 50.000 EUR. Pripravljena projektna dokumentacija je pogoj za 
prijavo na katerega izmed razpisov, ki jih objavi država oziroma EU. 
Ker bo vrednost celovite prenove gotovo presegla dva milijona evrov, 
občina pa toliko denarja nima, bo nujno potreben denar z razpisa. Če 
bo objavljen ustrezen razpis, se bo nanj občina vsekakor prijavila. 

Krožišče in most Sušnik z 
novo podobo 

Odprtje parka Neža: 
sprehajalne poti, otroška 
igrala in še kaj 

Kaj bo novega na otroških 
igriščih po občini?

Športni park Rudar 
energetsko obnovljen?

Zaradi krožišča je sedaj ob vstopu v mesto omogoče-
na večja pretočnost prometa.

Park Neža

Igrišče za Domom Svobode se bo letos v celoti preno-
vilo; za ta namen bo občina zagotovila 15.000 €.

Odprtje Parka Neža bo potekalo v ponedeljek, 10. juni-
ja 2019, ob 16. uri. Prijazno vabljeni.

V parku se bo na primernejše mesto prestavil vrtiljak, kjer ga 
ne bodo ovirale korenine bližnjega drevesa in blato, nameščena 
bo tudi gumirana podlaga pod ziplinom, kjer je pogosto blato. Kot 
vsako leto se bodo dvakrat pregledala vsa igrala v občini (spomladi 
in jeseni) in po potrebi izvedla popravila oz. zamenjave poškodo-
vanih ali dotrajanih delov igral. 

Do konca leta načrtujemo še dodatni nakup novih igral v okviru 
finančnih sredstev, ki bodo ostala na omenjenih postavkah (teko-
če vzdrževanje otroških igrišč – 8.000 EUR ter Nakup in montaža 
opreme za otroška igrišča – 20.000 EUR).
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KS Center se je še v prejšnji sestavi odločil za naročilo dveh knji-
gobežnic, ki sta se konec aprila postavili na območju KS Center, 
in sicer v bližini igral na Plevčkovem hribu ter na igrišču za OŠ A. 
Hohkrauta. Knjigobežnice so lesene hiške z rabljenimi knjigami, 
ki so na voljo vsem mimoidočim. Za založenost s knjigami bodo 
skrbele knjižnice bližnjih osnovnih šol. 

S postavitvijo knjigobežnic je krajevna skupnost po vzoru števil-
nih mest želela združiti možnost uživanja v parku in branja dobre 
knjige.

Aprila je bila podpisana pogodba z izvajalcem del za prenovo zad-
njega dela dvorišča OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Dvorišče je v zelo 
slabem stanju in zaradi varnosti nujno potrebno obnove. V sklopu 
celovite obnove bo dvorišče na novo tlakovano s fotoaktivnimi tla-
kovci, ki zmanjšujejo onesnaženost zraka v neposredni bližini šole. 
Prav s takšnimi tlakovci je bil lansko leto tlakovan že sprednji del 
šole. Igrišče, ki predstavlja večji del dvorišča, bo na novo asfaltira-
no, prav tako pa bodo zarisane talne igre za otroško igro. Obnovil 
se bo leseni del tribune, namestili se bodo koši za smeti, mize in 
klopi. Dela se bodo izvajala med poletnimi počitnicami in bodo 

Knjigobežnice v 
Trbovljah. Kaj sploh je to? 

OŠ Ivana Cankarja še letos do novega dvorišča in igrišča

Knjigobežnice.

Načrt dvorišča pred šolo in za šolo

Urbani vrtički pred OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Dela se bodo izvajala med poletnimi počitnicami in 
bodo končana do 31. 8. 2019

končana do 31. 8. 2019, veseli pa smo, da smo uspeli del nepovra-
tnih sredstev za izvedbo projekta pridobiti tudi s prijavo na razpis 
Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS.

S to investicijo občina končuje investicije v OŠ Ivana Cankar-
ja Trbovlje, v katero je bilo v zadnjih petih letih vloženih skupno 
1,172.500 EUR. Zdaj nas čakajo še investicije v javne zavode, v ka-
terih se v zadnjih desetih letih ni opravljalo večjih investicij, saj so 
bile te usmerjene predvsem v šolsko in predšolsko vzgojo.

Za prihajajoče šolsko leto 2019/20 zaznavamo povečan vpis 
otrok v vrtec. V Vrtec Trbovlje bo tako vpisanih okvirno 541 
otrok. Trenutno na čakalnem seznamu za vstop v vrtec čaka 35 
otrok, kar pa ne pomeni, da bodo ti ostali brez vrtca. V sodelo-
vanju z OŠ Trbovlje in POŠ Alojz Hohkrauta smo združili moči, 
zato se s 1. septembrom odpira dodatni vrtčevski oddelek v POŠ 
Alojza Hohkrauta, kjer bo prostora za še 24 otrok. Do jeseni pa 
vedno pride tudi do določenih odstopov že sprejetih otrok, zato 
menimo, da se bo nekaj mest še dodatno sprostilo. Z veseljem pa 
lahko povemo, da so vsi otroci, katerih oba starša sta zaposlena 
in imata stalno prebivališče v občini Trbovlje, sprejeti v vrtec. 
Obvestila o sprejemu v vrtec in uvrstitvi na čakalni seznam straši 
prejmejo po pošti v teh dneh.

V trboveljski vrtec 
sprejetih več otrok kot lani

Tudi letos bomo trboveljskim osnovnošolcem omogočili med-
narodno izmenjavo. Občina Trbovlje bo organizirala in v celoti 
financirala mednarodno izmenjavo naših otrok v Francijo, Srbijo 
in v Makedonijo. Na šole smo poslali dopise in prosili, da naj se 
zainteresirani učenci javijo, občina pa jim bo izmenjavo omogočila. 

V Lazarevac in Valandovo se bodo otroci odpravili v začetku 
junija, njihovi kolegi pa jim bodo obisk v Trbovljah vrnili sep-
tembra, v francosko mesto Sallaumines pa se bodo naši otroci 
odpravili med počitnicami, prav tako pa bodo francoski kolegi 
obisk vrnili še v avgustu. 

Za otroške izmenjave 
20.000 EUR



Od 8,8 milijona evrov, ki jih občini nakaže država, gre 
skoraj polovica, 4 milijone, direktno nazaj k občanom.
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Glede na izglasovano pooblastilo OS županji, da začne postopke za 
izstop občine iz družbe Ceroz, želimo podati informacije z namenom, 
da ne bo prihajalo do napačnih interpretacij in neresničnih dejstev. 

Trboveljski občinski svetniki so se lahko s problematiko podje-
tja Ceroz seznanili na predzadnji, 2. redni seji, ko smo na podlagi 
številnih prejetih pobud na sejo povabili direktorja podjetja Ceroz. 
Takrat so lahko občinski svetniki prejeli odgovore na vsa zastavlje-
na vprašanja. Prav tako se je nekdanji direktor družbe udeležil 24. 
redne seje Komisije za gospodarstvo in proračun, ki je potekala 27. 
septembra 2018, ko je razložil stanje družbe in podal odgovore na 
vprašanja članov komisije. 

Poudariti želimo, da smo na problematiko izračunanih cen po 
elaboratu opozorili že lanskega februarja na sestanku vseh družbe-
nikov, ki je potekal na Občini Trbovlje, vendar se na naše pomi-
sleke in opozorila ni odzval nihče, kot tudi ne na vse druge težave, 
na katere se vodstvo ni odzvalo, pa bi moralo, in zaradi česar smo 
danes v situaciji, ko ima podjetje ogromno izgubo. Prav tako je tre-
ba omeniti, da je bil z naše strani postavljen pogoj za nadaljnje so-
delovanje, in sicer izbris zlatega glasu, ki ga ima Občina Hrastnik, s 
čimer bi si vse ustanoviteljice zagotovile enako glasovalno pravico 
oziroma bi bili vsi glasovi enakovredni. Po več kot dveh mesecih 
dogovora o tem še vedno nismo dosegli.

Napovedan izstop Občine Trbovlje iz družbe Ceroz
Prvotna naloga vodstva občine oziroma županje kot 
njene zastopnice je, da zaščiti interese občanov. Neod-
govorno bi bilo, da je občina del družbe, v kateri ne more 
o ničemer odločati, o dejanskem stanju in delovanju 
družbe nima pravih in realnih podatkov, po drugi strani 
pa nosi finančno odgovornost. 

V zadnjem času so se pojavile številne kritike in ugibanja obča-
nov, ki so se na nas obračali zaskrbljeni, da bodo njihove položni-
ce znatno višje zaradi negativnega finančnega poslovanja podjetja 
Ceroz. Na tej točki se je bilo treba vprašati, »ali bomo dovolili, da 
bi Trboveljčanke in Trboveljčani plačevali za nekaj, za kar niso 
odgovorni niti krivi«. Povsem razumljivo je tudi, da odgovorno-
sti prav tako ne nosi hrastniški župan, ki je zadevo samo nasledil. 
Prav je, da to storijo tisti, ki so odgovorni za nastalo situacijo, kar 
pa Občina Trbovlje in njene občanke in občani gotovo niso. Nova 
izračunana cena ne vsebuje stroškov sanacije dolga.

S tem razlogom je bil tudi sklep dan na 3. redno sejo, da pravo-
časno pripravimo vse potrebno za urejanje medsebojnih odnosov 
in vseh pravnih dokumentov, ki jih bo občina potrebovala, da 1. 
januarja 2020 uradno izstopi iz družbe Ceroz, d. o. o.

Od države z naslova dohodnine dobimo letno 8,8 mio. EUR, skoraj 
polovico teh sredstev pa je vsako leto porabljenih oziroma vrnjenih ne-
posredno nazaj občanom. Torej lahko rečemo, da je okoli 4 milijone po-
rabljenih v trenutku, ko se proračun občine sprejme. Kam gre ta denar?

Občina Trbovlje je ena izmed občin, ki ima izjemno visok odsto-
tek sociale, kar pomeni, da mora posledično razmeroma višji odstotek 
proračuna nameniti za transferje občanom, posledično pa gre vsako 
leto manj denarja za prenovo cest, vrtcev, šol, stavb javnih zavodov … 

Staršem sofinanciramo vrtec v višini 1,7 

milijona evrov iz proračuna občine

Za plačevanje vrtca letno namenimo 1,760.000 evrov, posebej še 
139.000 evrov za vpis v vrtce zunaj občine Trbovlje. 

Občina bo občanom plačala 929.000 EUR za 

domove

Za družinske pomočnike, pomoč na domu in oskrbe v posebnih 
zavodih bomo samo letos namenili 559.000 evrov, zraven pa še 
370.000 evrov za oskrbo v splošnih zavodih (domovi upokojencev). 

Občanom smo nakazali 430.000 EUR za 

najemnine

Subvencije najemnin za vsa profitna in neprofitna stanovanja na-
jemnikov, ki so na podlagi odločb CSD-ja upravičeni do subvencije 
najemnine, bodo letos znašale 430.000 evrov. 

Štiri milijone evrov letos neposredno za občane in 
občanke Trbovelj

Zaradi dogovora vlade o povišanju plač v javnem sek-
torju bomo poleg vseh obveznosti, ki jih občina skladno 
z zakonom mora zagotavljati za občane, v letošnjem 
letu zaradi neposrednih in posrednih vplivov za plače v 
javnem sektorju namenili 735.360 € več kot lani; od dr-
žave smo za ta namen prejeli samo 330.496 evrov. Kaj 
to pomeni za občino? Kdo nam bo pokril razliko v višini 
395.818,73? Od kod torej vzeti? Znatno manjše vlaganje 
bo zato v infrastrukturo, investicije in v projekte.

Brezposelnim smo plačali zavarovanje v višini 

250.000 EUR

Z naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne 
bo občina namenila 250.000 evrov. Potem so tu še javna dela, ki jih 
bo občina letos financirala v višini 130.000 evrov, in sofinanciranje 
prevozov za upokojence, otroke, dijake in študente, za katere letno 
namenimo 325.000 evrov. 

Organizacijam (društvom, klubom) v 

Trbovljah smo nakazali 291.000 EUR

Pozabiti ne smemo tudi na javne razpise, namenjene društvom, 
in različnim organizacijam v občini. Športnim društvom namenja-
mo letno 140.000 evrov, podjetništvu 100.000 evrov, spodbujanju 
kmetijstva 10.000 evrov, veteranskim organizacijam več kot 5.000 
evrov, kulturi skupno skoraj 44.000 evrov, invalidskim in humani-
tarnim organizacijam pa nekaj manj kot 12.500 evrov. 

Posebej pa sofinanciramo tudi dejavnosti JSKD (Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti) v Trbovljah. JSKD je sicer samostojna 
organizacija, občina pa sofinancira programe v višini 10.500 evrov, 
ki jih potem JSKD samostojno izvaja.



Projektni partnerji iz Slovenije in Hrvaške so si ogledali 
območja, ki bodo vključena v projekt revitalizacije indu-
strijske dediščine v Trbovljah.

Dimniški požar (VIR: istockphoto.com)
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Dimniški požari so v zimskih mesecih vse pogostejši. Kaj sploh je 
dimniški požar in kako ga preprečiti, pa smo preverili na spletnih stra-
neh Uprave RS za zaščito in reševanje. Podrobnejše informacije lahko 
pridobite na spletni strani www.sos112.si.

Kako preprečiti dimniški požar?

• Kurilno napravo in dimnik z ustreznimi tehničnimi lastnostmi 
naj vgradi pooblaščeno podjetje skladno z navodili proizvajalca 
oziroma s predpisi.

• Preprečiti je treba nalaganje gorljivih oblog v dimniku, če se že 
nabirajo, pa jih je treba odstraniti (zaradi zahtevnosti naj to dela 
opravi dimnikar).

• Zagotoviti je treba takšno zgorevanje, da saje in smola sploh ne 
nastajajo in se zato ne morejo nabirati v dimniškem priključku in 
dimniku, kar zagotovimo s pravilno vgradnjo kurilne naprave z 
majhnimi emisijami in visokim izkoristkom. 

• Kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave je treba redno 
pregledovati in vzdrževati.

• V kurilni napravi kurite samo gorivo, ki ga predvidi izvajalec, 
nikoli pa ne odpadkov. Kurite s suhim lesom, sušenim na zraku, 
polena morajo biti prilagojena velikosti kurišča in toplotni moči 
kurilne naprave; zakuriti in kuriti je treba skladno z navodili 
proizvajalca ali vsaj s splošnimi pravili kurjenja glede na izvedbo 
kurišča.«
Vir: www.sos112.si/slo/page.php?src=np35.htm 

V okviru projekta Inspiracija smo v Trbovljah gostili projektne 
partnerje iz Slovenije in Hrvaške. Namen obiska je bil ogled obmo-
čij, ki bodo v okviru projekta vključeni v revitalizacijo industrijske 
dediščine z namenom priprave turističnih paketov za preboj kul-
turnega turizma v Trbovljah. 

Prek informacijske točke, ki bo vzpostavljena v okviru ureditve 
pred pošto, želimo v enotno zgodbo povezati opuščene industrij-
ske objekte z unikatno industrijsko kulturno dediščino in raznoliko 
kulturno dogajanje. 

Projekt Inspiracija, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija–Hrvaška nam omogoča, da bomo lokal-
no znanje povezali in nadgradili z vrhunsko stroko in na osnovi 
lokalnih virov vzpostavili edinstvena doživetja, prezentacijo ter 
doživljanje industrijske dediščine na trajnosten način. Eden izmed 
njih bo tudi t. i. Escape mine oziroma pobeg iz rudnika, ki bo začel 
delovati že to jesen.

Ljudem je škoda nekaj evrov za redne preglede 
dimnikov, tisoče evrov za obnovo po požaru    
pa nato ni težava?

Obujamo opuščene industrijske objekte

Ker smo v tem letu imeli tudi kak dimniški požar v Tr-
bovljah, največji pa je skoraj v celoti uničil stanovanjsko 
hišo, ni odveč, da vas opozorimo, da je nujno dimnike 
redno pregledovati. Opažamo tudi, da imajo občani v 
okolici kurilne naprave in dimnika cel kup gorljivih stva-
ri, ki ob iskri v dimniku izjemno gorijo. Zato apeliramo 
na vse, da si uredijo prostor ob kurilni napravi ter da re-
dno strokovno čistijo dimnik in naročijo tudi strokovni 
pregled. Boljše plačati pregled, kot pa pozneje dati na 
tisoče evrov za obnovo celotnega pogorelega stanova-
nja ali hiše.

Začetno fazo dimniškega požara prepozna-
mo po intenzivnem izhajanju temnega oziro-
ma temno rumenega dima iz dimnika, v in-
tenzivni fazi gorenja oblog pa tudi po iskrah ali 
celo plamenu na ustju dimnika. Zato dimniški 
požar najprej opazimo zunaj stavbe; največkrat 
ga v tej fazi prvi opazijo sosedje ali mimoidoči. 

Escape mine ali Pobeg iz rudnika bo odprl svoja vrata 
v prostorih Delavskega doma Trbovlje že to jesen.

»Med kurilno sezono se poveča število dimniških požarov. Če se 
požar iz dimnika razširi na stavbo, so posledice lahko tragične. Če v 
kurilni napravi trdno gorivo zgoreva nepopolno, dimni plini vsebujejo 
tudi saje in nezgorele ogljikovodike, ki se kot gorljive obloge nabirajo 
na stenah dimniškega priključka in dimnika. Če so obloge izpostavlje-
ne previsokim temperaturam, na primer dimnih plinov, se vžgejo in 
gorenje oblog pomeni dimniški požar.
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Občina Trbovlje bo v obliki mesečne subvencije tudi letos sub-
vencionirala socialnovarstveno storitev socialnega servisa ce-
lodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Do sub-
vencije je upravičena fizična oseba s stalnim prebivališčem v občini 
Trbovlje, ki izpolnjuje dva izmed naštetih pogojev: je starejša od 70 
let, prebiva sama oziroma v širši družini (družinski člani pa so od-
sotni), ima težje kronične bolezni, je invalidna, slepa, slabovidna, 
naglušna oziroma ima starostne znake (npr. znaki demence). 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine do 
porabe sredstev oziroma najdlje do 31. 12. 2019. Subvencija se 
odobri upravičencem na podlagi prijave na ta javni poziv, in si-
cer po zaporedju prejema vlog do porabe namenskih proračunskih 
sredstev. Dodatne informacije so med uradnimi urami na voljo na 
telefonski številki 03 56 27 933.

Ob dnevu Zemlje smo skupaj z učenci trboveljskih osnovnih šol 
na Ulici 1. junija zasadili dva javorja, ki bosta lepšala naše mesto. 
Otroci so nam dopoldne polepšali tudi s petjem pesmic, prisotne 
pa sta nagovorili županja Trbovelj in predsednica Turističnega 
društva Trbovlje Marija Juraja. 

V organizaciji Turističnega društva Trbovlje in KS Klek je pote-
kal 13. tradicionalni pohod z baklami na Čebine. Prisotne so nago-
vorili predsednica Turističnega društva Trbovlje Marija Juraja, žu-
panja občine Trbovlje Jasna Gabrič in poslanec v DZ Luka Mesec.

Že 6. leto zapored je Občina Trbovlje objavila javni razpis za do-
delitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodar-
stva v občini Trbovlje v letu 2019. Gre za nepovratna sredstva v 
skupni višini 100.000 evrov, ki so namenjena samostojnim podje-
tnikom ter mikro- in malim gospodarskim družbam s sedežem v 
občini Trbovlje. 

Predmet javnega razpisa so spodbude začetnih investicij in inve-
sticij v razširjanje dejavnosti in razvoj, za kar namenjamo 43.000 
evrov, spodbude za odpiranje novih delovnih mest in samoza-
poslovanja, za kar bo namenjenih 20.000 evrov, 30.000 evrov za 
ukrepe spodbujanja delovanja mladih podjetij ter 7.000 evrov za 
sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in 
srednješolce.

Subvencije starejšim Dan zemlje v Trbovljah

Pohod z baklami na 
Čebine in praznovanje KS

Podjetnikom 100.000 
evrov nepovratnih 
sredstev

Ob dnevu Zemlje smo v mestu zasadili nova drevesa.

Skladno s podpisom dogovora z Ministrstvom za infrastrukturo 
bo Občina Trbovlje pristopila k pilotnemu projektu Multimodalna 
mobilnost oseb z različnimi oviranostmi. Gre za pilotni projekt, v 
katerega bomo vključili eno izmed ranljivih skupin, gibalno ovi-
rane občane, se z njimi odpravili na teren in prisluhnili njihovim 
predlogom glede izboljšav dostopnosti različnih točk, pomembnih 
za vsakdanje življenje. Gibalno ovirani se vsakodnevno srečujejo s 
številnimi ovirami, z odpravo nekaterih izmed njih pa bi jim vsaj 
delno olajšali vsakodnevna opravila in s tem povišali njihovo sa-
mostojnost. 

Občina pristopa k 
pilotnemu projektu 
ministrstva 

Gre za pilotni projekt, v katerega bomo vključili eno iz-
med ranljivih skupin v Trbovljah.

Dodatne informacije so med uradnimi urami na voljo 
na telefonski številki 03 56 27 933. 
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Na osrednji slovesnosti ob 8. februarju je nagrado 
Tončke Čeč za dosežke na kulturnem področju prejel 
Gregor Špajzer.

Na Kipah smo kresovali z Delavsko godbo Trbovlje, 
Navihanimi muzikanti in skupino Orlek.

Hvala vsem, ki ste se pridružili letošnji čistilni akciji 
Očistimo in uredimo Trbovlje. Ocenjujemo, da je v 
njej sodelovalo prek 1.700 občank in občanov, dru-
štev, klubov, javnih zavodov, prav tako so sodelova-
le krajevne skupnosti, podjetja. 

Osrednja slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju.

Skupno smo zbrali nekaj manj kot 6 ton odpad-
kov, zato hvala vsakemu izmed vas, ki je s svojo 
dobro voljo pripomogel k čistejšemu okolju, v ka-
terem živimo. Vsekakor pa si želimo, da bi bilo teh 
odpadkov vsako leto manj. Da bi se ljudje začeli za-
vedati, da ni njihov prostor samo dom, v katerem 
živijo, ampak tudi okolica.
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Občinski svet Občine Trbovlje
Občinski svet Občine Trbovlje po strankah oziroma listah, mandat 2018–2022.
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Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Trbovlje, v zavihku »za občane« in rubriki »javni 
razpisi«.

Nepovratnim finančnim spodbudam za vgra-
dnjo toplotnih črpalk namenjamo skupno 
25.000 €, nepovratnim finančnim spodbu-
dam za namestitev malih komunalnih čistilnih 
naprav pa 10.000 €. Razpisa bosta odprta do 
porabe sredstev, zato pohitite.

Z namenom, da bi se v občini povečala raba obnovljivih virov 
energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah 
ter zmanjšala prekomerna  onesnaženost zraka z delci PM10, 
je občina objavila javni razpis za nepovratne finančne spodbu-

Načrtujete vgradnjo toplotne črpalke in/ali gradnjo 
male komunalne čistilne naprave? 

de za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje eno- ali 
dvostanovanjskih stavb na območju Občine Trbovlje. Finančne 
spodbude so namenjene fizičnim osebam za nakup in vgradnjo 
električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke tipa 
zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda, izvedene v obdobju od 1. 
januarja do 31. decembra 2019. Nova toplotna črpalka mora na-
domestiti staro kurilno napravo na les ali premog, razen v pri-
merih novogradnje. Višina nepovratnih finančnih spodbud znaša 
do 15 % priznanih stroškov naložbe oziroma do 1.200 €, skupna 
višina sredstev, namenjenih za razpis pa je 25.000 €.

Prav tako je objavljen javni razpis za sofinanciranje malih ko-
munalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) za čiščenje ko-
munalne odpadne vode stanovanjskih objektov na območju občine 
Trbovlje. Do nepovratnih sredstev so upravičeni lastniki (fizične 
osebe) stanovanjskih objektov zunaj območja aglomeracij.

Nepovratna sredstva se lahko pridobijo za enostanovanjske 
objekte oziroma večstanovanjske stavbe, ki imajo veljavno grad-
beno dovoljenje in niso novogradnje oziroma ne gre za rekon-
strukcijo ali legalizacijo objekta. Upravičencu se dodelijo finanč-
na sredstva za takso, ki jo je od leta 2007 do začetka obratovanja 
MKČN vplačal za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpad-
nih voda. Nepovratnim finančnim spodbudam za MKČN name-
njamo skupno 10.000 €, razpis pa bo odprt do porabe sredstev 
oziroma najpozneje do 31. 12. 2019.

Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi 
(Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 
74/15, 51/17) posredujemo uporabnikom

OBVESTILO O SKLADNOSTI 

PITNE VODE IZ JAVNEGA 

VODOVODA TRBOVLJE IN 

VODOVODA ČEČE ZA LETO 2018

V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je 
v upravljanju Komunale Trbovlje, d. o. o., lo-
čimo pet oskrbovalnih območij: 

1. Osrednji del Trbovelj, ki zajema 10.442 
uporabnikov, se oskrbuje iz zajetja Mitovšek 
in vrtin ob Savi. V letu 2018 je bilo iz teh vod-
nih virov distribuiranih 438.623 m3 vode.

2. Zahodni del Trbovelj zajema 2.403 upo-
rabnike in se oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, 
Sever, Prašnikar, Verona, vrtine Sveta Plani-
na in drugih. Skupaj je bilo iz njih distribui-
ranih 380.468 m3 vode.

3. Zgornji del Trbovelj zajema 1.210 upo-
rabnikov in se oskrbuje iz zajetij Petek, Rov-
te, Zakonjšek in drugih. Iz njih je bilo distri-
buiranih 166.282 m3 vode.

4. Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z 
vodo le naselje Retje, ki zajema 42 uporab-
nikov. Pitna voda za to naselje se distribuira 
iz Javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2018 je 
bilo distribuiranih 1.720 m3 pitne vode.

5. Oskrbovalno območje Čeče oskrbuje z 
vodo naselja Čeče, Ostenk in Ojstro; voda se 

pridobiva iz zajetij Frajle, Vrhar, Golobnik in 
Košolovje. Zajema 258 uporabnikov, distri-
buiranih je bilo 23.870 m3 pitne vode.

Pitna voda se dezinficira (razkuži) z natri-
jevim hipokloritom. Dezinfekcija je preven-
tivni ukrep, ki iz vode odstrani morebitno 
prisotne za zdravje škodljive bakterije. 

V okviru notranjega nadzora Javnega vo-
dovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče, ki ga 
je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, so bile v letu 2018 opravlje-
ne skupno 103 mikrobiološke analize, od tega 
97 rednih in šest občasnih (te so obsežnejše 
in preiskujejo večje število parametrov). Fizi-
kalno-kemijskih je bilo 44, od tega 42 rednih 
in 2 občasni. 

V prvem oskrbovalnem območju je bilo 
izvedenih 31 rednih in dve občasni mikro-
biološki analizi. Opravljenih je bilo tudi 13 
rednih fizikalno-kemijskih analiz. V treh 
vzorcih neklorirane vode na zajetju so bile 
prisotne bakterije, po dezinfekciji pa so bili 
vsi vzorci skladni z upoštevanimi merili Pra-
vilnika o pitni vodi in zdravstveno ustrezni. 
V okviru državnega monitoringa je bilo izve-
denih devet vzorčenj; v vseh primerih je bila 
voda skladna.

V drugem oskrbovalnem območju je bilo 
opravljenih 26 rednih in dve občasni mikro-
biološki analizi. Poleg tega je bilo opravljenih 
še 13 rednih fizikalno-kemijskih analiz. Zara-
di prisotnosti koliformne bakterije dva vzor-
ca nista bila skladna in zdravstveno ustrezna. 

V okviru državnega monitoringa je bilo izve-
denih pet vzorčenj; vsi vzorci so bili skladni. 

V tretjem oskrbovalnem območju je bilo iz-
vedeno 23 rednih in ena občasna mikrobiolo-
ška analiza. Opravljenih je bilo tudi 11 rednih 
fizikalno-kemijskih analiz in ena občasna. En 
vzorec ni bil skladen oz. zdravstveno ustre-
zen zaradi povišane motnosti. Pet vzorcev, 
odvzetih v okviru državnega monitoringa, je 
bilo skladnih.

V četrtem oskrbovalnem območju je bilo 
opravljenih pet rednih mikrobioloških analiz 
in ena občasna ter dve redni fizikalno-kemij-
ski analizi; vse so bile skladne in zdravstveno 
ustrezne.

V petem oskrbovalnem območju (Vodovod 
Čeče), ki ga naše podjetje upravlja od januarja 
2018, je bilo opravljenih skupno 13 mikrobi-
oloških analiz, od tega 12 rednih in ena obča-
sna. Fizikalno-kemijske analize so bile štiri, 
od tega ena občasna. Vsi vzorci so bili skladni 
in zdravstveno ustrezni, razen v enem pri-
meru, v katerem se je pregledovala voda pred 
dezinfekcijo. Skladna sta bila tudi vzorca, 
odvzeta v okviru državnega monitoringa.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano na podlagi rezultatov zgornjih labora-
torijskih preiskav vzorcev pitne vode ocenju-
je, da je bila voda iz Javnega vodovoda Trbo-
vlje in Vodovoda Čeče zdravstveno ustrezna 
v letu 2018.

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o.

Vir: www.varcno-ogrevanje.si
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Ob letošnjem dnevu Zemlje so na Gospodarski zbornici Slo-
venije podelili certifikate Voda iz pipe prvim 30 organizacijam, 
ki izkazujejo skrb za okolje in spodbujajo pitje vode iz pipe. Med 
prejemniki je tudi Komunala Trbovlje, d. o. o. Na Komunali Tr-
bovlje skrb za okolje in trajnostni razvoj postavljamo v ospredje 
svojih prizadevanj in zavedamo se, da smo prav mi tisti, ki mora-
mo s svojim delovanjem postavljati zgled. Certifikat Voda iz pipe 
nas pri tem zavezuje in spodbuja k nenehni misli na zdravje in 
dobrobit našega okolja. Na naših poslovnih sestankih in internih 

Krajevna skupnost Čeče spada med tiste, ki za svoje okolje zgle-
dno skrbijo, kar se odraža v čistoči narave in v odnosu krajanov 
do odpadkov. Prav na pobudo krajanov smo zato v aprilu 2019 
namestili dve zbiralnici za odpadno jedilno olje tudi v Čečah. 
Zbiralnici sta nameščeni na obstoječih ekoloških otokih pri ga-
silskem domu oz. pri Božiču. Gre za prvi zbiralnici v primestnih 
krajevnih skupnostih. Z zbiralnicami za odpadno jedilno olje smo 
sicer že pred enim letom opremili mesto Trbovlje, v katerem smo 
zbirna mesta postavili na šestih lokacijah. 

Odpadno jedilno olje ne spada v kanalizacijo

Odpadnega jedilnega olja – tako kot nevarnih odpadkov – nikar 
ne zlivajmo v kanalizacijo ali celo v okolje, ker njihove sestavine 
lahko zelo škodljivo vplivajo na okolje in živa bitja. Odpadno jedil-
no olje, ki je zbrano v zbiralnicah ali zbirnem centru, je namenjeno 
izdelavi biodizla in ne obremenjuje okolja. 

Komunala Trbovlje med prvimi prejemniki  
certifikata Voda iz pipe

V Čečah bogatejši za dve 
zbiralnici za odpadno 
jedilno olje

Podelitev certifikatov Voda iz pipe ob dnevu Zemlje.

Zbiralnica za odpadno jedilno olje na ekološkem otoku 
pri gasilskem domu, KS Čeče.

Zbiralnica za odpadno jedilno olje na ekološkem oto-
ku pri Božiču, KS Čeče.

Trboveljska komunala med prejemniki certifikata. 

Brezplačne ročke za zbiranje odpadnega jedilnega olja 
za krajane Čeč

Krajani Čeč lahko do konca maja prejmejo brezplačno 
ročko za zbiranje odpadnega olja v gospodinjstvu, če 
preidejo na elektronsko poslovanje z računi za komu-
nalne storitve ali če prinesejo nevarne odpadke iz go-
spodinjstev v zbirni center Neža.

izobraževanjih so vedno na voljo vrč z vodo iz pipe in stekleni ko-
zarci, ustekleničene vode pa ne uporabljamo. S tem pripomoremo 
k zmanjševanju plastičnih odpadkov, ki preplavljajo naš planet. 
K pitju vode iz pipe spodbujamo občane, svoje zaposlene in tudi 
poslovne partnerje, saj je pitje vode iz pipe najbolj zdravo in do 
okolja prijazno. Na Komunali Trbovlje smo ponosni na kakovo-
stno oskrbo s pitno vodo, ki ji posvečamo nenehno pozornost in 
jo strogo nadzorujemo. Kakovost naše vode potrjujejo vsakoletna 
poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode. Hkrati smo ponos-
ni tudi na bogato tradicijo oskrbe z vodo v mestu, saj se z vodo 
iz javnega vodovoda Trboveljčani oskrbujejo že več kot 100 let. 
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Ogrevanje v Trbovljah tudi v spomladanskih mesecih ostaja 
ugodno in cenovno dostopno. Zavedamo se, da je dvig cene ogre-
vanja v letu 2019 med občani povzročil nezadovoljstvo, saj gre za 
precejšen strošek za vsako gospodinjstvo, vendar pa ogrevanje v 
Trbovljah kljub temu ostaja povsem primerljivo s ponudniki, ki 
uporabljajo isti energent – zemeljski plin.

Primerjava cen ogrevanja v Zasavju kaže, da so cene v Trbov- 
ljah še vedno precej nižje kot v sosednji občini Hrastnik. Ogre-
vanje je cenejše v Zagorju, vendar pa tam za proizvodnjo toplote 
uporabljajo lesno biomaso, ki je večji onesnaževalec zraka kot 
plin. 

V Trbovljah ogrevanje ostaja ugodno
Zakaj podražitev?

Nabavna cena plina se je od leta 2016, kot smo nazadnje spre-
menili ceno toplote, do leta 2018 dvignila za skoraj 100 odstot-
kov. V letu 2017 in letu 2018 smo imeli z naslova proizvodnje in 
distribucije toplote izgubo, kar smo kompenzirali s soproizvo-
dnjo elektrike. Uporabnikov s tem nismo bremenili vse do letoš-
njega leta, ko smo bili primorani v dvig cene.

Kje smo danes?

Cena toplote je danes še vedno nižja od cene, ki so jo uporab-
niki plačevali pred znižanjem v letu 2015, kar kaže tudi spodnja 
preglednica:

 

Glede na trenutno gibanje cen zemeljskega plina upamo, da 
bomo v prihodnji kurilni sezoni ponovno lahko nekoliko znižali 
ceno ogrevanja. 

JP Komunala Trbovlje

Malgaj d.o.o, Gabrsko 30   1420 Trbovlje   Tel.: 03/56-33-151   prodaja.skoda@malgaj.com   www.malgaj.eu 

Malgaj d.o.o, Gabrsko 30, 1420 Trbovlje

Tel.: 03/56-33-155
prodaja.vw@malgaj.com 

www.malgaj.eu 

Avtohiša Malgaj d.o.o., Gabrsko 30b, 1420 Trbovlje
03/56-33-110; prodaja.renault.trb@malgaj.com

www.avtohisamalgaj.si 
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Med 14. februarjem in 18. aprilom smo se zaposleni v zasavskih 
javnih zavodih (Zasavska ljudska univerza, Mladinski center Zagor-
je ob Savi, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Zavod za kulturo 
Delavski dom Trbovlje in Občina Trbovlje) udeleževali izobraževanj 
in delavnic s področja digitalnega marketinga. Tailor made program 
Digitalni marketing je organizirala Zasavska ljudska univerza v sklo-
pu projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2018–2021. 
O spletnih orodjih, aplikacijah (npr. Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube, Linkedin) in njihovih prednostih, slabostih ter uporabi in 
seveda o splošnih prednostih digitalnega oglaševanja so nam preda-
vali Neža Šabanovič Grmšek, urednica Zasavskih onlajn novic, dr. 
Uroš Ocepek, profesor na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, 
ter Maša Butara, strokovnjakinja za digitalno komuniciranje. Ude-
leženci smo vse teoretično prejeto znanje preizkusili tudi povsem 
praktično in pridno ustvarjali svojo podobo na družabnih omrežjih 
in preoblikovali profile zavodov, v katerih smo zaposleni. Analizirali 
smo napake, ki smo jih delali, načrtovali svoje prihajajoče aktivnosti 
in objave – vse z namenom čim večjega dosega oz. informiranja vseh 
zainteresiranih o stvareh, ki jih počnemo in ki jih namenjamo našim 
uporabnikom oz. lokalni skupnosti. Če vas zanima, kaj smo se nau-

Že kar nekaj časa je minilo od našega zadnjega javljanja. Preteklo leto 
je bilo zelo uspešno. Izvedli smo območno športno tekmovanje v bali-
nanju, dvajseto jubilejno revijo pevskih zborov društev invalidov Zve-
ze delovnih invalidov Slovenije, državno prvenstvo Zveze za šport in-
validov Slovenije – paraolimpijski komite v balinanju in še kup drugih 
aktivnosti po sprejetem programu dela za 2018. Tudi za letošnje leto 
naše aktivnosti potekajo po predvidenem programu dela. Tako smo se 
že družili na treh kopalnih dneh, na volilnem zboru članov – Vesel Ša-
lja je bil ponovno izvoljen za nov mandat. Na zboru smo zaznamovali 
45-letnico delovanja društva, sodelovali na mednarodni reviji ročnih 
in umetniških del društev invalidov ZDIS v času od 11. do 15. aprila 
2019. Udeležili smo se odprtja. Med prvomajskimi prazniki smo se po-
dali na večdnevni izlet na Dugi otok. V začetku maja smo bili ponovno 
organizator območnega tekmovanja društev invalidov v balinanju, v 
počastitev 1. junija – praznika občine Trbovlje – pa smo prevzeli or-
ganizacijo državnega prvenstva Zveze za šport invalidov Slovenije v 
balinanju, pevci pa bodo sodelovali na 21. Reviji pevskih zborov ZDIS 
v Črnomlju. Od junija do avgusta se bodo aktivnosti nadaljevale na 
kopalnih dnevih, letovanjih Baška voda in Hvar in na planinskem sre-
čanju v Logarski dolini.

Društvo invalidov Trbovlje

Lions klub Trbovlje je na svojem klubskem večeru gostil predstav-
nike združenja gluho-slepih Dlan. Gre za posebno vrsto invalidnosti, 
ki je v naši družbi še premalo poznana, zato so ti ljudje večkrat prezr-

Digitalni marketing za zaposlene        
v zasavskih javnih zavodih

Novičke iz Društva invalidov Trbovlje

Predstavitev združenja Dlan

čili, poiščite naše javne zavode na družabnih omrežjih – veseli bomo 
vaših odzivov, še bolj pa, če se boste katere izmed prireditev, ki jih 
snujemo za vas, tudi udeležili.

Katra Hribar Frol, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

ti ali celo neopaženi. Večinoma so opredeljeni kot gluhi ali kot slepi. 
Težave, s katerimi se srečujejo, so slišečim in videčim skoraj nepred-
stavljive. Združenje gluho-slepih Slovenije Dlan je samostojna stro-
kovna invalidska organizacija, ki združuje vse tovrstno hendikepira-
ne posameznike. Skrbi za njihove potrebe, jih predstavlja v domačem 
okolju in zastopa tudi v mednarodnem prostoru. Posamezniki so v 
okviru združenja vsakodnevno vključeni v različne oblike individu-
alne pomoči in vodene aktivnosti v sofinanciranih programih, ki jim 
omogočajo osebno asistenco, usposabljanje in socialno rehabilitacijo, 
tolmačenje in uvajanje prostovoljcev. V okviru socialnovarstvene-
ga programa jih usposabljajo za čim bolj samostojno življenje. Ker 
gre za hudo obliko invalidnosti, se posebej izvajata tudi programa za 
individualno razvijanje načinov sporazumevanja z gluho-slepimi in 
strokovna pomoč posameznikom s starostno gluhoslepoto.

Lions klub Trbovlje

Izobraževanje o digitalnem marketingu v okviru ZLU. 

Lions klub Trbovlje gostil predstavnike združenja Dlan.

20. revija pevskih zborov društev invalidov. 
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V toplih poletnih dneh vabljeni na Klek, kjer se boste lahko na 
novo zgrajeni terasi udeležili delavnic izdelave visokih gred, zasadi-
tve medovitih rastlin, prepoznavali zvoke iz narave, okušali, vonjali 
in pripravljali jedi z domačimi zelišči, gradili prebivališča za žuželke 
in opazovali zvezdnato nebo. Občina Trbovlje kot partnerica pro-
jekta bo s solarnimi svetili poskrbela, da se bo videlo. Delavnice se 
bodo odvijale v okviru projekta, ki je bil prijavljen na 3. javni poziv 
Partnerstva Las Zasavje v letu 2018. Kulturni dom na Kleku je že od 

Dnevni center Šent Trbovlje je prostor, namenjen vsem Zasav-
čanom, ki se spoprijemajo s težavami v duševnem zdravju; to so 
lahko dolgotrajne in ponavljajoče se težave ali trenutna dušev-
na stiska, izvirajoča iz različnih življenjskih situacij. V procesu 
psihosocialne rehabilitacije posameznikom nudimo možnosti za 
izboljšanje spretnosti vsakodnevnega funkcioniranja, ohranjanje 
znanja, učenje ter pridobivanje novih veščin in znanj. Poleg indi-
vidualnega in timskega dela izvajamo različne skupinske delavni-

Izkustvena učilnica Tončke Čeč na Kleku

Dnevni center Šent Trbovlje

leta 1954 središče kulturnega dogajanja za mlade, starejše, prostor 
za krajevno skupnost, volitve, tudi prostor za gostinsko dejavnost. 
Ureditev okolice in terase bo pripomogla k varovanju okolja, prepre-
čitvi propadanja objekta, prepoznavnosti kraja in bo primer inova-
tivnega pristopa pri urejanju okolice kulturne ustanove z modernimi 
smernicami umeščanja narave v kulturno dediščino. Otrokom bodo 
starejši z izkušnjami v okviru različnih delavnic predajali znanje, 
prav tako bo na voljo prostor, na katerem bodo otroci lahko kako-
vostno preživljali prosti čas in vzpostavili stik z naravo. Verjamemo, 
da bomo aktivnosti pridobivanja sredstev še nadaljevali, kajti naš cilj 
je v zgornjih prostorih doma odpreti spominsko sobo Tončke Čeč, 
prostor za muzejsko zbirko gasilske opreme, pridobiti večji prostor 
za kulturne prireditve in prostor za ustvarjalne delavnice. Ker objekt 
in okolica propadata, bi radi kot dober gospodar, ki ima odnos do de-
diščine in odgovornost do mlajših generacij, obnovili dom na Kleku, 
kjer se z ljubiteljsko kulturo ukvarjamo že več kot 89 let in verjame-
mo, da se bomo tudi v prihodnje posvečali mladim in starim ter jim 
nudili čim več priložnosti za vseživljenjsko učenje. Naše dejavnosti 
spremljajte na FB-strani društva KPD Tončke Čeč ter vljudno va-
bljeni na prijeten sprehod in razgled na Trbovlje. Zahvaljujemo se 
Consulti (ZLHT), Partnerstvu Las Zasavje in Občini Trbovlje za vso 
podporo pri pridobivanju sredstev.

Jerica Rajšek

Na Zasavski ljudski univerzi smo v začetku letošnjega leta začeli 
usposabljanje za kar dve skupini socialnih oskrbovalcev na domu. 
Obe sta se v izobraževanje vključili brezplačno, s podporo sredstev 
Zavoda RS za zaposlovanje ter projekta Center za pridobivanje 
kompetenc na Zasavski ljudski univerzi, ki ga financirata Ministr-
stvo za izobraževanje RS in Evropski strukturni sklad. Po končanem 
usposabljanju vseh 18 udeležencev čaka postopek preverjanja in po-
trjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Z njim si bodo pridobili 
certifikat in poklic socialni oskrbovalec na domu. Z novim poklicem 
si bodo povečali možnosti za zaposlitev, saj so potrebe po tem kadru 
tudi v Zasavju velike. Nekatere novo delovno mesto že čaka. Zasavje 

Nova moč za socialno oskrbo na domu
je bogatejše še za 14 maserjev. Udeleženci 80-urnega tečaja klasične 
masaže se pripravljajo na certificiranje in pridobitev poklica in cer-
tifikata NPK maser. Izpit pred komisijo Državnega izpitnega centra 
jih čaka konec maja. Poklica socialni oskrbovalec na domu in maser 
sta poklica prihodnosti. Ker se spoprijemamo s staranjem družbe, 
bodo potrebe po znanju nege in oskrbe vse večje. Na Zasavski ljudski 
univerzi se tega zavedamo, zato bomo jeseni izvedli še brezplačno 
40-urno usposabljanje iz nege in oskrbe za vse, ki doma oskrbujejo 
svojce. 

Informacije in prijave: 03 56 31 191, 03 56 55 120. 
Valentina Uran, Zasavska ljudska univerza

ce in sodelujemo z lokalno skupnostjo. Predstavljamo se z nekaj 
utrinki našega vsakdana v letošnjem letu in hkrati vabimo vse 
zainteresirane, da se nam pridružite pri naših aktivnostih, sode-
lujete v našem programu ali se obrnete na nas, če nas želite bolje 
spoznati. Ali, kot pravi naš slogan: Ko ne gre več, ko se vse ustavi, 
se pri nas na Šentu javi. Le s skupnimi močmi lahko ustvarjamo 
družbo z manj predsodki.

Šentovci

Šentovci v dnevnem centru. 

KPD Tončke Čeč vabi na Klek.

Šentovci pri druženju.
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Pa je prišla pomlad … čeprav v Večgeneracijskem centru (VGC) 
Zasavje pri Zasavski ljudski univerzi pozimi nismo spali, nas je po-
mlad navdihnila z novimi, svežimi idejami in željo po ustvarjanju. 
Eden izmed namenov projekta VGC Zasavje je ozaveščanje in iz-
vajanje programov preventivne narave, zato smo se tokrat odločili, 
da nekatere aktivnosti posvetimo okoljskemu ozaveščanju. Mogoče 
veste, kaj je dan okoljskega dolga? Po besedah okoljskega ministrstva 
gre za dan, na katerega človeštvo izkoristi naravne vire, ki jih ima na 
voljo v enem letu in vstopi v ekološki dolg do prihodnjih generacij. 
Dan okoljskega dolga se vsako leto premakne za nekaj dni (od dva 
do tri dni) proti začetku leta. V letu 2018 je bil ta dan v svetovnem 
merilu 1. avgusta. Od takrat naprej do konca leta smo živeli na »puf«. 
Vsak po svoje lahko prispevamo k skrbi za ohranjanje in varovanje 
našega planeta. Mi smo se trudili prek dveh aktivnosti – Ustvarjalna 
velika noč in Šiviljski tečaj: pomladanska reciklažnica. Pri prvi smo 
skupaj z ustvarjalkama Nino in Melito spoznali eno izmed bolj na-
ravnih »variant« barvanja velikonočnih pirhov. Jajčke smo pobar-
vali kar s krep papirjem, zraven pa jim izdelali pisane košarice iz 
barvnega kartona. Preprosta, a odlična ideja, kajne? Pri drugi smo 
se ukvarjali z recikliranjem. Kup ljubiteljskih šiviljskih mojstric pod 
vodstvom mentorice Eveline je iz starih kavbojk in odpadnega blaga 
sešilo čudovita nova krila. Punce so tako zakorakale v pomlad nove, 
a v bolj trajnostnem smislu. Če smo pritegnili vaše zanimanje in bi 
radi videli, kaj vse še počnemo, še vedno velja – vabljeni na obisk. 
Prisotni smo na Zasavski ljudski univerzi v Zagorju in Trbovljah. 
Dosegljivi smo na 03 56 55 131, 068 613 954 ali prek elektronske 
pošte: info@vgc-zasavje.si. Spremljate nas lahko www.vgc-zasavje.si 
ali na Facebook profilu Večgeneracijski center Zasavje. 

Anja Biljana Lenart, Zasavska ljudska univerza

Ko pride človek v obdobje upokojitve, ko se z vso naglico sešte-
vajo leta, ko se mogoče slog življenja popolnoma spremeni, ima dve 
možnosti. Lahko obtiči v zasluženem počitku in celo v tem uživa. 
Lahko pa izbere aktivnosti, za katere prej ni imel časa, pri tem sreča 
nove ljudi, širi svoja obzorja, se povezuje z mlajšimi in ugotovi, da 

Pomlad, ekologija in ustvarjanje

Verižni eksperiment združil stare in mlade – 
prostovoljstvo bogati

je starost pravzaprav samo koledarsko vprašanje. Jaz sem izbrala 
zadnje. Kot prostovoljka sem se vključila v Verižni eksperiment, 
mednarodni projekt, ki v predšolskih otrocih vzpodbuja zanimanje 
za tehniko. V okviru Zasavske ljudske univerze smo bili mentorji 
deležni že dveh enotedenskih usposabljanj. Prvo je bilo v Trbo-
vljah, konec marca pa smo bili gostje v Italiji. Spet smo v mednaro-
dnih ekipah (Slovenci, Poljaki, Hrvati in Italijani) ustvarjali verižne 
člene, ki sprožajo frnikole. Že pri izdelavi šestih členov v Trbo-
vljah smo se spoprijateljili ter dali krila ustvarjalnosti posameznika 
in skupinskemu delu. V Italiji se je vse samo še nadgradilo. Največje 
zadovoljstvo pa je, ko vsak ponedeljek z otroki v zagorskem vrtcu 
Maja ustvarjamo verižni člen. Otroci z navdušenjem zabijajo žeb-
lje, žagajo, brusijo, barvajo in tako srečujejo orodja ter soustvarjajo 
končni izdelek. Seveda pa je veliko navdušenje, ko na koncu verižni 
člen tudi preizkusimo. Zakaj sem tako rada del tega eksperimenta? 
Zato, ker je resnično namenjen otrokom, zato ker so vzgojiteljice 
in vzgojitelj srčni ljudje, ki jim je delo z otroki v veselje, zato ker so 
na ZLU enkratno operativne ženske, ki ideje takoj prenesejo v re-
alnost. Starejši v skupini smo v tem projektu dobili zeleno luč, da se 
naša znanja in izkušnje še vedno dajo koristno uporabiti v družbi. 
Zavedam se, da se redko ustvari tako imenitna skupina, kot je naša, 
v kateri starejši občudujemo znanja in spretnosti mlajših, mlajši pa 
nas upoštevajo in res v najbolj plemenitem pomenu besede skrbijo 
za nas. 

 Naj bo to povabilo k vseživljenjskemu učenju.
Alenka Knez

Verižni eksperiment. 

Aktivnosti v Večgeneracijskem centru Zasavje. 



družba 21vrtec, šole

Že petič zapored so učenke in učenci Osnovne šole Ivana Can-
karja Trbovlje sodelovali na nacionalnem festivalu Turizmu po-
maga lastna glava, ki ga za osnovnošolce organizira Turistična 
zveza Slovenije. Pod mentorstvom Urške Cilenšek in Sabine 
Potrbin so si letos za turistični izziv izbrali Kum. Nastala je na-
loga z naslovom Pozdrav s Kuma (preberete jo lahko na šolski 

Mesec april je na OŠ Trbovlje potekal v znamenju tekmovanj, 
kulture, medgeneracijskega sodelovanja in še česa. Naši učenci so 
bili celotno šolsko leto aktivni na različnih področjih, na kate-
rih so razvijali svoje spretnosti, potenciale, talente in pridobivali 
nova znanja. Veselošolci so na tekmovanju pokazali svoje znanje 
o Nikoli Tesli, denarju, vodi, vremenskih ujmah, lutkah, slikar-
stvu, retoriki in še in še. Ekipa prve pomoči OŠ Trbovlje se je 
prvič udeležila regijskega preverjanja znanja. Na tekmovanju so 
pridobili ogromno pozitivnih izkušenj in zagon za nadaljnje delo. 

PŠ Dobovec je letos prvič gostila državno srečanje gledaliških 
skupin podružničnih šol v Domu Svobode, kjer smo si lahko 

Srebrni cankarjevci pozdravljajo s Kuma

Pestro na OŠ Trbovlje

spletni strani: www.osic.si) in tudi razmišljali so, katere spomin-
ke bi lahko ponudili obiskovalcem zasavskega Triglava. Nastali 
so zanimivi predlogi: turistom bi ponudili recikliran lonček za pi-
sala, izviren obesek za ključe, bioprotistresno žogico in priprav-
ljene mini grižljaje hrane. Ker smo na šoli ekološko ozaveščeni, 
smo razmišljali o reciklaži in uporabljene pločevinke preuredili 
v lončke za pisala. Ker poznamo zagate z izgubljenimi ključi, so 
učenci izdelali obesek za ključe v obliki oddajnika na Kumu, ki je 
ne le lep, ampak ima tudi uporabno vrednost. Ker smo mladi in 
starejši vedno bolj izpostavljeni stresu, deluje sprehod po buko-
vem gozdu sproščajoče, a ker vedno nimamo časa za sprehod, so 
učenke pripravile »kumčke« – balončke za stiskanje v posteljici 
iz bukovih listov, da lahko napetost namesto v gozdu sprosti-
mo doma ali kar v službi. Ker pa po vzponu na Kum prija dobra 
domača hrana, so učenci po lastni zamisli (po izvirnem receptu) 
spekli »kumske zalogajčke« – mini kruhke s prepraženo čebulo in 
z mletimi ocvirki. Ta zalogajček ne le nasiti, ampak tudi simboli-
zira Čebulovo dolino, ki je ena izmed smeri pohoda proti Kumu. 
Učenke in učenci so svoje spominke predstavili na turistični tr-
žnici v Mercator centru v Velenju v aprilu, obiskovalce centra 
navdušili s sproščeno, a domiselno predstavitvijo in si na koncu 
prislužili srebrno priznanje Turistične zveze Slovenije.

Urška Cilenšek, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

ogledali devet odličnih predstav. V dveh dneh si je predstave 
ogledalo skoraj šeststo otrok iz matične šole in podružnične šole 
Alojza Hohkrauta, prišli pa so nas pogledat tudi učenci OŠ Ivana 
Cankarja. 

Na šoli smo gostili razstavo Vojna za samostojno Slovenijo 
1991, ki jo je pripravila Zveza policijskih veteranskih društev Se-
ver v sodelovanju z Muzejem slovenske policije in Muzejem za 
novejšo zgodovino. Na ogled smo imeli strokoven in natančen 
prikaz dogajanja v letih in dneh, ki predstavljajo ključne trenut-
ke v nastajanju svobodne in suverene domovine Republike Slo-
venije. V teh dneh so si razstavo ogledali vsi naši učenci; veliko 
razredov je bilo deležnih res kakovostne šolske ure, v kateri so jih 
nagovorili člani društva veteranov. 

V počastitev ob dnevu Zemlje so učenke in učenci 1. in 3. razre-
da Podružnične šole Alojza Hohkrauta ter otroški pevski zbor OŠ 
Trbovlje skupaj z Občino Trbovlje in DPM-jem na Ulici 1. junija 
zasadili dva javorja.

Nekateri so barvali pirhe in se igrali z zajčki, skupina Black de-
mons junior pa se je igrala z lego kockami. Udeležili so se zaključ-
nega festivala First Lego League v Noordung centru v Vitanjah. 
V letošnjem šolskem letu so se podali na pot v vesolje in pristali 
na Luni. Radovednežem so prepričljivo, nasmejano in uspešno 
predstavili bazo na Luni, ki so jo poimenovali Lunarni laborato-
rij. Domov so zasluženo prinesli Lego medalje. 

Naše majhne »Bleščice« so se udeležile področnega tekmovanja 
športnih iger mladih za pokal Športne zveze Ljubljana, v ritmič-
ni in estetski gimnastiki ter v svoji skupini osvojile odlično 16 
mesto.

Gledališki skupini Špilčki sta se s svojima predstavama, Amade-
us in Mavrični planet, predstavili kar na štirih gledaliških odrih. 

Na letošnji Simbiozi pa smo gostili Zasavsko društvo mene-
džerjev seniorjev in strokovnjakov. Ponovno so sedli v šolske 
klopi in vedoželjno spremljali »pouk« računalništva ter se sez-
nanili s sodobno informacijsko tehnologijo in spoznavali nove 
programe, aplikacije, internet in pametne naprave. 

Zdaj pa se vsi skupaj veselimo zasluženih prvomajskih počitnic, 
potem pa še malo stisnemo zobe in že bodo tu doooolge poletne 
počitnice.

Petra Čede, ravnateljica OŠ Trbovlje

Ekipa prve pomoči OŠ Trbovlje, ki se je udeležila regij-
skega preverjanja znanja, je temovanje zapustila polna 
zagona za delo tudi v prihodnosti. 

Srebrno priznanje za turistični izziv. 
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V letošnjem šolskem letu je v šolski gledališki krožek Tončka 
teater II. (5. in 6. razred) vključenih 13 učenk in učencev. Gleda-
liščniki so aktivno vključeni v celoten proces – od izbire besedila 
do končne odrske izvedbe. Predstava Boj na zelenjavnem vrtu je 
med nastajanjem omogočala ustvarjalno raziskovanje retorike in 
odrskega govora, sproščeno nastopanje, improvizacijo, razvijanje 
giba in telesnega izraza pa tudi povezovanje in sodelovanje celot-
ne skupine. K spodbujanju domišljije in prispevanju lastnih idej 
gotovo pripomore igrivo in sproščeno vzdušje na vajah. Kako 
na odru oživi svojeglava čebula, važička solata ali pa celo zaljub-
ljeni korenček? In kako naj »hodijo« in kujejo načrte lačni črvi? 
Čeprav med seboj zelo raznoliki prebivalci vrta so stopili skupaj, 
sledili drzni ideji in dokazali, da skupaj zmorejo več. Temu bomo 
v šolskem gledališkem krožku sledili tudi v prihodnje – ustvar-
jalno in sodelovalno novim izzivom naproti. Kje ste nas lahko 
videli v akciji? 22. 3. smo nastopili na Perkmandeljčevem odru 
2019 v Hrastniku, 29. 3. smo zaigrali za učence 1., 2., 3., in 4. ra-
zreda naše šole, 4. 4. smo se udeležili 17. festivala gledaliških sanj 
v Pionirskem domu v Ljubljani, 13. 4. pa smo ponovno obiskali 
Pionirski dom in uživali v razglasitvi nagrajencev 17. Otroškega 
festivala gledaliških sanj. Med 56 sodelujočimi predstavami smo 
se s predstavo Boj na zelenjavnem vrtu uvrstili med tri najboljše 
predstave I. in II. triade ter med tri predstave z najboljšo sceno, 
kostumi in glasbo. Učenka Nadia Medić je bila med več kot 800 

Šolsko gledališče vedno nove izzive išče

nastopajočimi uvrščena med 15 najperspektivnejših igralcev in 
igralk festivala. 20. 5. nas še lahko ujamete na Tednu vseživljenj-
skega učenja, ko se bo »zelenjavni vrt« ponovno preselil v Dom 
Svobode. Če vas daje spomladanska utrujenost, jo odženite z našo 
vitaminsko druščino. Vabljeni!

Nives Dornik, OŠ Tončke Čeč Trbovlje

Meseca maja smo že peto leto zapored organizirali Konferenco 
TRiii. Ta je potekala 14. maja v Delavskem domu v Trbovljah. Kon-
ferenca je namenjena vzpodbujanju inovativnosti v srednjem tehni-
škem izobraževanju in njegovemu povezovanju z gospodarstvom. 
Inovativnost dijakov tehniških programov in njihovo znanje lahko 
predstavljata pomemben prispevek k tehnološkemu razvoju, zato 
jo je pomembno prepoznati že v srednji šoli, dati dijakom možnost 
sodelovanja z gospodarstvom, z realnim okoljem in jih vzpodbuja-
ti k sodelovanju pri iskanju tehnoloških rešitev. Na konferenci so 
profesorji in dijaki predstavili svoje projekte, dijaki četrtih letnikov 
svoje zaključne naloge, v avli so bili na ogled tudi drugi večji projekti, 
ki letos potekajo na šoli. Našemu vabilu k sodelovanju so se odzvali 
osnovnošolci, ki so prav tako predstavili svoje prispevke.

Na šoli smo 16. aprila že deseto leto zapored organizirali regijsko 
tekmovanje iz robotike ROBObum za osnovnošolce. Tekmovanje 
poteka pod okriljem mariborske Fakultete za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko ter Inštituta za robotiko. Tekmovanja se 
je udeležilo 29 učencev, ki so sestavljali enajst ekip, iz Osnovne šole 

Dogajanje na STPŠ Trbovlje
narodnega heroja Rajka Hrastnik in Osnovne šole Ivana Skvarče iz 
Zagorja. Učenci so tekmovali v treh različnih kategorijah, in sicer 
RoboCupJunior Slovenija Open, ROBOsled dirkač in robotski na-
stop. Prve tri ekipe iz posamezne kategorije se bodo udeležile držav-
nega tekmovanja, ki bo v torek, 14. maja 2019, v Mariboru. Pokro-
vitelja letošnjega tekmovanja sta bila Občina Trbovlje in DEWESoft 
Trbovlje.

V aprilu so se dijaki STPŠ udeležili ekskurzije v Strasbourg in 
Stuttgart. Ogledali so si proizvodnjo avtomobilov Mercedes, Muzej 
Mercedes - Benz in zgodovinsko četrt Strasbourga (Mala Francija). 
Zanimiva mesta, dragi avtomobili, dolga vožnja, nakupi spominkov, 
»lokalna« hrana (hamburgerji) – ob tem pa tudi quiche, smeh in za-
bava, mercedesov logotip na vseh mogočih površinah, krasen hotel 
…

V Ljubljani je potekala 11. dijaška nacionalna konferenca v Slove-
niji, ki sta se jo udeležila naša dijaka Miha Krajnc in Sergej Ašič. Kon-
ferenca je udeležencem omogočala, da se spoznajo z delom različnih 
državnih in evropskih ustanov, razpravljajo o aktualnih problemih 
ter da preživijo družaben vikend v Ljubljani. Letos je konferenca po-
tekala pod geslom »Evropa za mlade, mladi za Evropo«.

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo sodelovanje v projek-
tu EPAS. Po šoli smo razobesili promocijsko gradivo »TOKRAT 
GREM VOLIT«, s katerim smo želeli polnoletne dijake vzpodbuditi 
k politični aktivnosti – udeležbi na evropskih volitvah, ki bodo 26. 
maja 2019. V projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta so 
v lanskem šolskem letu sodelovali trije dijaki, ki so si s tem zasluži-
li »nagradni izlet« v Strasbourg. Obiskali so Evrošolo v Evropskem 
parlamentu in tako postali politiki za en dan. Sodelovali so dijaki iz 
25 različnih držav. V parlamentu so dijake razdelili v skupine in jim 
dodelili različne teme, na podlagi katerih so morali razviti razpravo. 
Skupina našega dijaka Nika Kostajnška je zmagala v finalni igri Eu-
rogame, kjer so sodelovale štiri najboljše skupine.

Poleg vsega naštetega pa naši dijaki prostovoljci aktivno sodeluje-
jo z Rdečim križem Trbovlje v akciji zbiranja hrane Zbiram hrano. 
Lahko prispevaš? Naši fantje vedno znova dokazujejo, da ni potreb-
no veliko, da naredimo majhne spremembe v okolju, v katerem živi-
mo – prijazna beseda, nekaj svojega časa in voziček, poln hrane je tu.

Natalija Perko, Katja Podbregar

Na STPŠ je vedno pestro. 

Tončka teater II. 
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Med 22. in 25. marcem 2019 je v Pragi potekal tradicionalni med-
narodni srednješolski debatni turnir, na katerem je tekmovalo 65 
ekip (skupno število posameznih govorcev je bilo kar 258). Republi-
ko Slovenijo in GESŠ Trbovlje je debatni klub Logos uspešno zasto-
pal z dvema ekipama: Janez Nemec, Jure Grošelj in Nejc Škoberne 
ter Timotej Medved, Nastja Abdič in Elma Salihović. Janez, Jure in 
Nejc so bili po preliminarnem delu v konkurenci mlajših ekip (30 
ekip) prvi, nato so zmagali v polfinalu in nazadnje premagali še itali-
jansko ekipo v finalu ter dosegli prvo mesto. Izjemno visoko uvrsti-
tev je med posamičnimi mlajšimi govorci (več kot 90 posameznikov) 
z odličnim drugim mestom dosegel Nejc Škoberne.

Konec marca je potekalo XVIII. državno tekmovanje mladih zgo-
dovinarjev. Tema tekmovanja je bila Prelomni leti 1918–1919. Našo 
šolo so na gimnazijski ravni zastopali Amra Burhan, Timotej Med-
ved in Ana Dacar, na ravni srednjih strokovnih šol pa Urška Ostro-
žnik. Urška je za dosežek na šolskem tekmovanju prejela bronasto 
priznanje, za dosežek na državnem tekmovanju pa zlato priznanje.

S šolskim letom 2018/19 smo v GESŠ Trbovlje začeli izmenjavo 
z Gimnazijo Muhsin Rizvić iz Kaknja. Najprej se je v oktobru 2018 
ekipa profesorjev iz Trbovelj odpravila na pogovore, oglede o novi 
izmenjavi, od 28. do 29. 3. 2019 pa so nam obisk vrnili. Pri tej izme-
njavi so se stkale prijetne in srčne vezi – med dijaki in tudi profesorji, 
ki jih bomo z veseljem ohranjali. V jesenskem času bomo obisk vrnili 
in še poglobili naše prijateljstvo. 

Nadvse uspešni so bili tudi dijaki 4. letnika ekonomskega tehnika. 
V okviru Junior Achievementa Slovenija, ki ga je zastopala dr. Jožica 
Rejec, in s sodelovanjem trboveljskega podjetniškega pospeševalnika 
Katapult so 3. aprila 2019 predstavili dve dijaški podjetji – Friends 
& Paws, d. d. (izdelava igrač iz konopljine vrvi za pse in mačke), in 
Kopalna fantazija, d. d. (izdelava toaletnih izdelkov). Generalka pred 
velikim finalom, ki jih čaka v Ljubljani, je uspela. Sledita še prodaja 
in intenzivna priprava na finalni nastop. 

Dijak 3. letnika gimnazije Luka Mihajlik pa se je preizkusil v pov-
sem novi vlogi. Na začetku aprila je prvo uprizoritev doživela nje-

Uspeh Logosa, dve izmenjavi, premiera in še kaj
gova predstava Herman Zasavski. Zgodbo o Hermanu je napisal že 
v prejšnjem šolskem letu, ko jo je kot prispevek o našem lokalnem 
narečnem jeziku poslal na natečaj Vsaka vas ima svoj glas. Pripoved-
ka je bila zanimiva, tako da se je odločil in jo spremenil v scenarij 
za igro. Skupaj s sošolci in še z nekaterimi dijaki 2. letnika so začeli 
vaditi vloge ter se pripravljati na nastop, ki so ga uspešno odigrali v 
Domu Svobode Trbovlje.

V začetku aprila pa smo bili ponovno gostitelji – 16 dijakov in dva 
učitelja iz Gimnazije Scheinfeld so v okviru že 26. mednarodne izme-
njave dijakov obiskali GESŠ Trbovlje. Za goste smo pripravili pro-
gram s spoznavanjem Trbovelj, Slovenije in poukom. Nemški dijaki 
so bili nastanjeni pri družinah dijakov drugega letnika. V maju, od 4. 
do 12. 5. 2019, jim bomo obisk vrnili.

Ja, pomlad v GESŠ je pestra, polna življenja – tako kot se za ta letni 
čas spodobi. 

GobecNews

Pri otrocih je vse bolj prisotna zobna gniloba, na katero opozar-
jajo tudi zobozdravniki. Zobna gniloba oziroma steklenični karies, 
kot ga tudi imenujemo, napade mlečne zobe. Najpogosteje so pri-
zadeti sprednji zobje, včasih pa lahko gniloba zajame tudi vse zobe.

Kako preprečiti nastanek zobne gnilobe pri otroku?

Pomembno je redno obiskovanje zobozdravnika. Že ob izrasti prve-
ga zoba je dobro prvič obiskati otroškega zobozdravnika. Prav tako 
je že ob izrastu prvega mlečnega zoba potrebno ščetkanje z otroško 
ščetko in otroško fluoridno zobno pasto (količina riževega zrna) do 
3. leta starosti. Starši morajo pomagati otroku ščetkati do vsaj 6. ali 7. 
leta starosti. Veliko pa je odvisno tudi od prehrane. Treba je spodbujati 
zdrave prehranjevalne navade, zato ponoči otroku ne smemo ponujati 
sladke tekočine ali mleka, če že, pa je najprimernejša voda.

Zobna gniloba pri naših 
najmlajših

Otroški zobje so med drugim tudi odraz vzgoje staršev, 
načina življenja. (Foto: https://www.telegraph.co.uk)

GESŠ je pričela z izmenjavo z Gimnazijo Muhsin Rizvić 
iz Kaknja, ki so med drugim obiskali tudi virtualni muzej. 

Portal www.poslovnepovrsine.si

Poslovne površine v Občini Trbovlje – vse 
na enem mestu.



24 kultura

Pri Društvu upokojencev Trbovlje sta vrsto let delovala dva pev-
ska zbora: ženski pevski zbor Ajda in moški pevski zbor Društva 
upokojencev Trbovlje. Ženski zbor je deloval 30 let, moški pa 50 
let. Jeseni leta 2016 pa so s prenehanjem zborovodkinje ŽPZ zapus-
tile tudi nekatere pevke. Pri MPZ pa smo imeli že nekaj časa težave 
s pevci. Zato smo se odločili in obvestili predsednika društva upo-
kojencev, da bi želeli glede na dano situacijo ustanoviti mešani pev-
ski zbor z imenom Javor in z zborovodjo Melhijorjem Hercogom. 
Ob ustanovitvi zbora nas je bilo 14 pevk in 11 pevcev. Že istega 
leta smo pripravili samostojni novoletni koncert v dvorani društva 
upokojencev. Koncert je bil spodbuden, dvorana polno zasedena 
in poslušalci so nas toplo sprejeli. Od leta 2017 nastopamo vsako 
leto na Občinski reviji odraslih pevskih zborov v Trbovljah, na 
Reviji upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja v Spodnji 
Slivni – GEOSS, nastopili smo v CD v Ljubljani kot izbrani zbor 
Revije GEOSS ter v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje, 

Letošnji mednarodni dan knjig za otroke smo v Knjižnici To-
neta Seliškarja Trbovlje praznovali z igračami najmlajših članov 
in obiskovalcev. Igrače so v naši knjižnici prespale in se zaba-
vale v noči s 6. na 7. april 2019, fotoutrinki njihovih dožive-
tij pa so objavljeni na Facebook strani Knjižnice Trbovlje kot 
potrditev, da so prostori knjižnice prijazni, prav nič strašni in 
polni različnih doživetij. Igrače Nono, Pišči, Sonči, Lili in Zolo 
so svojim malim lastnikom pokazale in dokazale, da je Knjižnica 
Trbovlje prostor, poln novih in zabavnih dogodivščin, v kate-
rem se bodo dobro počutili tudi otroci, ki so nam jih zaupali v 
varstvo. Igrače so namreč otroški prijatelji, ki tu in tam namesto 
svojih majhnih lastnikov preizkušajo meje domačnosti in var-
nosti – ko jih otroci pustijo v neznanem okolju in spoznajo, da 
jim je bilo tam prijetno, se bodo v tem okolju tudi sami počutili 
varneje. Ko so otroške igrače prespale na mladinskem oddelku 
naše knjižnice in so si otroci ogledali fotografije njihove nočne 
zabave, so knjižnico doživeli kot prijazen, zanimiv in mikaven 
prostor, ki ga bodo tudi sami radi obiskovali, mi pa smo na ta 
način dobili nove zadovoljne obiskovalce in člane, željne pra-
vljičnega dogajanja in branja. 

Katra Hribar Frol, direktorica Knjižnice Trbovlje

Mešani pevski zbor Javor se predstavlja

Zabava igrač v Knjižnici Trbovlje

udeležujemo se Tabora slovenskih zborov v Šentvidu pri Stični, 
sodelovali smo v okviru Srečanja zasavskih upokojencev v Radečah 
in Rimskih Toplicah, sodelovali smo ob 70-letnici vina v Krškem 
s Tonetom Fornezzijem in z Andrejem Šifrerjem. Prirejamo kon-
certe za starejše občane, nastope v dvorani DU Trbovlje ob dnevu 
žena, materinskem dnevu, državnih praznikov in novega leta. V 
letnem terminu pa se srečujemo na vrtu gostišča Mala malica, na 
katerem priredimo tudi kak nastop. Med nami so pevci z visokimi 
priznanji ZDUS-a, Gallusovimi častnimi znaki ter z zlatimi, s sre-
brnimi in z bronastimi značkami. Vsako leto organiziramo poučen 
izlet, v sklopu katerega si ogledamo različne kraje in zanimivosti 
Slovenije. Smo vesela družba, radi hodimo na vaje, radi pojemo, se 
razumemo in se veselimo. Na sporedu imamo slovenske narodne 
in umetne pesmi starejših in novejših skladateljev ter priredbe raz-
ličnih ansamblov. 

Če kdo želi v naše vrste – dobrodošli!

Mešani pevski zbor Prosavus tudi v teh 
pomladanskih dneh ne miruje

Pred pevkami in pevci je do poletja še kar nekaj pomembnih 
nastopov. Ker gre za zasavski zbor, je vsako leto letni koncert 
v drugi občini: lani je bil v Zagorju ob Savi, letos pa je bil maja 

v gledališki dvorani Delavskega doma v Trbovljah. Na koncertu 
je bil predstavljen presek tistega, kar je zaznamovalo delo MePZ 
Prosavus v sezoni 2018/19. Program so sestavljale skladbe raz-
ličnih glasbenih obdobij in žanrov: od renesanse, romantike 
prek sodobnih klasičnih zborovskih del pa vse zborovskih pri-
redb skladb iz zakladnice popularne glasbe. Izvedeni bosta tudi 
obe noviteti, ki ju je Prosavus izvedel v tej sezoni: Poldan Tineta 
Beca in Večerni vlak Leona Firšta na besedilo trboveljskega ro-
jaka, pesnika Uroša Zupana. MePZ Prosavus se zaveda svojega 
poslanstva, ki je tudi v tem, da spodbuja slovenske skladatelje, da 
ustvarjajo nova dela. Tako so za naslednjo sezono že v dogovoru 
s skladateljico Nano Forte, ki bo zboru posvetila eno svojih novih 
skladb. 1. junija bo zbor nastopil med zamejci v Gorici, kjer bodo 
izvedli celovečerni koncert skupaj z mešanim pevskih zborom 
Lojzeta Bratuža. Teden dni pozneje, 7. junija, bo sledil celove-
černi koncert v samostanu v Olimju, naslednji dan, 8. junija, pa 
bodo pevke in pevci letošnjo bogato sezono sklenili z nastopom 
na mednarodnem zborovskem tekmovanju v hrvaškem Tuhlju.

Gregor Špajzer

Prosavus. 

Igrače so prespale v knjižnici. 



25kultura kultura

Tik pred izbruhom druge svetovne vojne se je registrirala pri pev-
skem društvu Slavček, na podoben način, kot je nastala v Ljubljani 
Glasbena matica pri pevskem zboru, pozneje je nastal glasbeni kon-
servatorij. Zanimivo je, da je trboveljska glasbena šola delovala tudi 
med 2. svetovno vojno, saj so njeno delovanje prevzeli okupatorji. Le 
za kratek čas jeseni 1944 so šolska vrata ostala zaprta in zvoki glasbil 
so za eno leto zamrli. Že takoj leta 1945 pa so ponovno začeli instru-
mentalni pouk, in to hkrati s podružnicami v Hrastniku, Zagorju in 
v Radečah. Oprema, glasbila in ogromno notne literature, ki je še da-
nes shranjena v arhivu šole, pa govorijo o tem, da nemška vojska ni 
uspela ob umiku odpeljati vsega in je veliko tega ostalo učiteljem in 
učencem za uspešen start v novo šolsko leto. Že od začetka delovanja 
tvorijo predmetnik in jedro šole vsi orkestrski instrumenti, ki je v 
prvih desetletjih omogočal delovanje zelo kakovostnega simfonične-
ga orkestra. Učiteljev je bilo manj, poučevali so različne instrumente. 
V naslednjih desetletjih pa so se kot samostojni razvili pihalni, har-
monikarski orkester, nato godalni, nazadnje v zadnjem desetletju pa 
se je ustanovil in pognal močne korenine tudi kitarski. Učiteljev je 
danes na šoli osemnajst, vsi pa so strokovnjaki, akademsko izobra-
ženi pedagogi instrumentalnega, pevskega programa in plesnega od-
delka. Zato smo letošnje praznovanje namenili ravno povezovanju 
tradicije s tem, kar Glasbena šola Trbovlje danes je, in s pogledom, 
uprtim v prihodnost. Samostojni koncert pevskega oddelka na pri-
reditvi »Beseda, brana in peta« v mesecu kulture je povezal obletni-
co šole z njenimi pevskimi koreninami, glasbenim obdobjem pred 
vojno s sodobnostjo in z 10-letnico delovanja pevskega oddelka na 
šoli. K sodelovanju smo povabili tudi MePZ Prosavus, ki združu-

Glasbena šola Trbovlje v letu 2019 praznuje 80 let 
aktivnega uradnega delovanja

je zasavske pevce, lahko pa rečemo, da jedro skupaj z dirigentom, 
nekdanjim učencem petja Aljažem Bastičem, tvorijo ravno nekda-
nji in zdajšnji učenci petja naše šole. Samostojna prireditev »Beseda, 
ples, glasba« konec aprila poleg 80-letnice šole zaznamuje tudi 20 let 
programa sodobnega plesa na šoli, čeprav je plesni oddelek deloval 
že desetletja pred tem. Obe prireditvi je pri izvedbi besednega dela 
podprla Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, s katero zelo dobro 
sodelujemo. S slavnostno akademijo »Naš svet glasbe« ob 80-letnici 
pa je šola vrhunec praznovanja doživela 16. maja, ko so ustanovi-
tev pri pevskem zboru in prvo delovanje šole z orkestrom in zaradi 
orkestra proslavili prav vsi šolski orkestri, ki delujejo danes na šoli, 
in vsi pevski zbori trboveljskih vzgojno-izobraževalnih zavodov: 
od vrtca prek vseh treh osnovnih šol do trboveljske gimnazije. Kot 
slavnostni govorniki so bili povabljeni državna sekretarka na MIZŠ 
Martina Vuk, županja Jasna Gabrič, predsednica Zveze slovenskih 
glasbenih šol Helena Meško in zdajšnja ravnateljica Katja Mikula, ki 
je v jubilejnem letu skupaj z zgodovinarko Ireno Ivančič Lebar zbrala 
statistične in vsebinske podatke ter slikovno gradivo za knjigo »60 
do 80, ne prehitro in ne prepočasi«. Knjiga zajema obdobje zadnjih 
dvajsetih let delovanja šole, ki v takšni obliki še ni bilo dokumentira-
no, nadaljuje pa tam, kjer je končala publikacija, izdana ob praznova-
nju 60-letnice šole. Šoli želimo rast in uspešno delo še naprej, vsaj tja 
do 100 pa se bo spet zbralo in nabralo veliko zgodovinskih dejstev in 
spominov, ki jih bo vredno zaznamovati ter zajeti v posebne dogod-
ke, posnetke in knjige.

Katja Mikula, Glasbena šola Trbovlje 

Beseda, ples, glasba.
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Svetovno združenje lutkarjev Unima je izbralo 21. marec za sve-
tovni dan lutk. Letos smo ga v naši občini zaznamovali v dneh od 
16. do 20. marca. Obenem smo počastili tudi 58 let lutkarstva v 
Trbovljah in 28. sezono lutkovnega abonmaja za najmlajše. Napol-
nili smo kar nekaj prostorov v DDT. Že iz Mini muzeja je sim-
bolična lutka Lučka s prijaznim nasmehom vabila vse občane na 
ogled praznične prireditve. Na velikem posterju je predstavila ob-
širno delovanje in razvoj lutkarstva pri nas, ki nedvomno bogati 
življenje naših otrok. V stari galeriji DDT smo pripravili imenitno 
razstavo. Že samo odprtje v spodnji avli je bilo zelo prisrčno. Po 
uvodnem nagovoru naše predsednice Brede Piškur smo bili res 
počaščeni – razstavo je namreč odprl dolgoletni zaprisežen lutkar 
Matjaž Loboda. Posebna novost v galeriji je bila videodokumen-
tacija o praznovanju 50. obletnice lutkarstva v Trbovljah, ki jo je 
tehnično omogočil DDT. Ves razstavni prostor pa so zavzele lutke, 
scenski pripomočki, ki so jih v zadnjem desetletju oblikovale starej-
še in mlajše članice KD Lučka. K sodelovanju smo povabili Vrtec 
Trbovlje. Pedagoški delavci so skupaj z otroki v starejših skupinah 
domiselno ustvarjali lutke iz različnih materialov po izbranih zgod-
bicah ter jih predstavili v različnih tehnikah in scenskih rešitvah. 
Članice seniorke imamo prepoznavne unikatne ročno izdelane lut-
ke iz naravnih materialov. Čez 40 različnih, ki nastopajo v 25 av-
torskih igricah, je pretežno ustvarila Ida Trček. Odmevno razstavo 
je dopolnjevala fotodokumentacija. Na 38 panojih so ujeti trenutki 
o lutkovni dejavnosti, ustvarjalnih delavnicah, o predstavah doma, 
o gostovanjih po Sloveniji in v tujini. Med organiziranimi obiski 
so neizmerno uživali cicibani, ki so razstavljali svoje stvaritve, jih 
prepoznavali, ugotavljali, kje se vidijo na fotografijah. Pedagoški 
delavci so navdušeno zapisali ugotovitve v Knjigo vtisov, pohvalili 
ustvarjalnost, izvirnost in pestrost. Prijetno je brati tudi iskrene če-
stitke veliko družinskih popoldanskih obiskovalcev, da je razstava 
časti vredna, da smo lahko srečni, da imamo tako dobro lutkov-
no skupino, ki s tako ljubeznijo res bogati življenje naših otrok. 
Prav zato smo člani starejše in mlajše Lutkovne skupine Lučka v 
kinodvorani vsem obiskovalcem poklonili dve predstavi – Kam se 
je skrila pomlad in Nekoč je bila. Lahko se z zadovoljstvom ozre-
mo na doseženo delo. In k vsemu uresničenemu nas je zadnja leta 
nedvomno spodbujala naša gonilna sila Breda Piškur, predsednica 

Svetovni dan lutk v Trbovljah 
KD Lučka. S posebnim čutom zna povezovati kulturne ustanove 
od DDT, ZKD, JSKD, pridobiti k sodelovanju okolje, ki se tako ali 
drugače posveča dobrobiti otroka. Letošnje skupno obeležje sve-
tovnega dneva lutk je prav zaradi Bredinih pobud dalo novo voljo 
tudi mlajši skupini lutkarjev. Veseli nas, da »seniorke« predajamo 
poslanstvo lutkovne umetnosti na »mlade lučkarje,« in nadalje-
vanje izročila jim lepo uspeva. Selektor Matjaž Loboda je njihovo 
predstavo izbral za udeležbo na regijskem srečanju, ki je bilo aprila 
v Cerknici. Ne le da so lutkovne igrice prvi otrokov stik z gleda-
liščem, lutke skozi animacijo v zgodbi sporočajo življenjske vred-
note, pomembno prispevajo k spoznavanju kulturne dediščine v 
občini in negujejo izročilo slovenstva. Zato: najlepša hvala vsem in 
vsakemu posebej, ki ste kakor koli dobrohotno pomagali uresničiti 
prijetno, nepozabno, svečano praznovanje svetovnega dneva lutk. 
Verjamemo, da bodo lutke v Trbovljah še naprej veselo živele! 

KD Lučka

Šolska knjižnica OŠ Točke Čeč je že 4. leto razpisala natečaj Zasa-
vskega festivala mladinskega pesnjenja na določeno tematiko. Le-
tos so se zasavski osnovnošolci preizkušali v pesnjenju o družini, 
prijateljstvu in o sobivanju. K sodelovanju smo tudi letos povabili 

Zasavski festival mladinskega pesnjenja na OŠ 
Tončke Čeč 

vse zasavske osnovnošolce in v veliko veselje nam je, da imamo 
vsako leto večji odziv, na kar smo še posebej ponosni. Letos smo 
prejeli več kot 100 pesmi. Ob koncu festivala vsako leto izvedemo 
podelitev nagrad za najizvirnejše pesmi in pripravimo pogovore z 
ustvarjalnimi osebami. V letošnjem letu so naše uspešno delovanje 
prepoznali tudi v Društvu slovenskih pisateljev in nam v sodelova-
nju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije finančno omo-
gočili, da smo prek programa Povabimo besedo 2019 lahko pova-
bili vsestranskega umetnika besede gospoda Ferija Lainščka, člana 
njihovega društva. Prireditve se je udeležila večina od 120 pova-
bljenih mladih ustvarjalcev, njihovih mentorjev in drugih gostov. 
Prisotnim je izrazila dobrodošlico naša ravnateljica ga. Katarina 
Pajer Povh, pozdravni nagovor je imela tudi podžupanja Občine 
Trbovlje ga. Maja Krajnik. Sledili so nastopajoči v kratkem kultur-
nem programu, nato pa je intervju z gospodom Ferijem Lainščkom 
izvedel devetošolec Matevž Košak. Na koncu smo nagradili 16 
mladih pesnikov, učencev iz osmih zasavskih šol. Vsako leto prip-
ravimo in izdamo zbornik pesmi v obliki elektronske publikacije. 
Letos smo izdali tudi nekaj tiskanih izvodov v butični izdaji. Razšli 
smo se z obljubo, da se srečamo naslednje leto na 5. zasavskem fe-
stivalu mladinskega pesnjenja. 

Urša Bajda, Marjana Eberlinc, Nataša Pišek

Na festival mladinskega pesnjenja je prispelo več kot 
sto pesmi. 

Lutke v Trbovljah živijo že 58 let. 
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Zasavska planinska pot

Tradicionalni pohod na Mrzlico

Slovenska planinska pot, ki je bila uradno odprta v letu 1953, 
povezuje vrhove od Pohorja do Ankarana, na tej svoji poti pa obi-
de številne slovenske vrhove, tudi zasavske. Zato se je v tistih dalj-
nih letih zasavskim planincem porodila ideja o postavitvi vezne 
poti, ki bi povezovala prav te, naše hribe. Sicer takratna osrednja 
planinska organizacija v Ljubljani ni bila naklonjena ne povezo-
vanju društev na regijski ravni ne postavitvi Zasavske transver-
zale, a je kljub vsemu posebna komisija pripravila načrt poti in 
13. maja 1956 je bila na Kalu na skupnem sestanku zasavskih pla-
nincev sprejeta dokončna odločitev o postavitvi Zasavske tran-
sverzale, ki se je kasneje preimenovala v Zasavsko planinsko pot. 
Prvotno se je ta vezna pot začela v Kumrovcu pri Titovi rojstni 
hiši, nadaljevala pa se je prek Sv. Gor, Bohorja, Lisce, Lovren-
ca, Kopitnika, Gor, Kala, Mrzlice, Svete Planine – Partizanskega 
Vrha, Čemšeniške planine, Zasavske Sv. Gore in Janč do Kuma. 
Pozneje se je trasa nekoliko spremenila in dopolnila. Vključene 
so bile še obvezne točke GEOSS, Čebine, Bizeljsko in Šmohor. 
Začetna kontrolna točka v Kumrovcu je bila 15. februarja 1993 
ukinjena, nadomestili pa so jo z novo začetno točko, to je na Bi-
zeljskem v gostilni Šekoranja. Od tu gre pot do Zagaja 54, kjer je 
tudi štampiljka poti, nato pa se ta nova pot priključi na že obsto-
ječo traso. Pot je nezahtevna, označena je s Knafelčevo markacijo, 
dolga je približno 150 km in ima 19 kontrolnih točk. Dnevniki 
ZPP so na voljo v vseh zasavskih planinskih postojankah in dru-
štvih. Pohodnik na tej poti spozna številne kraje, vasi, majhne 
zaselke in planinske poti, ki vodijo do planinskih postojank. Pe-
strost te pokrajine je v bogati flori in favni, pot vodi po bizeljskih 
vinorodnih gričih, ob obdelanih njivah in prek travnatih planin 
in pašnikov, skozi urejena podeželska naselja in po samotnih po-
teh skozi mogočne bukove gozdove in po razglednih grebenih na 
številne vrhove. Bogata zgodovinska dediščina teh krajev, števil-
ni gradovi, razpela in kapelice ob poti pa stare kašče in tu pa tam 
zapuščene domačije ter spominska obeležja novejše zgodovine – 
vse to daje žlahtnost tej poti. Skozi slike, ki se prikazujejo na poti, 
popotnik spozna tudi delo in življenje ljudi, ki tu živijo, ter lepoto 
in dušo tega našega podeželja. Planinci radi obiskujejo to pot; ne-
kateri jo prehodijo ali celo pretečejo v enem zamahu, nekateri jo 
obiskujejo po posameznih kontrolnih točkah. Pot je primerna za 

Že več desetletij planinke in planinci Planinskega društva Trbo-
vlje za 1. maj organizirajo tradicionalni pohod na Mrzlico. Tudi 
letos je bilo tako. Ob lepem in sončnem vremenu se je pred kočo 

vse generacije, v celoti pa jo je od njenega uradnega začetka v letu 
1956 pa do konca leta 2018 prehodilo 11.366 pohodnikov. V letu 
2019 v PD Kum Trbovlje skupaj z drugimi zasavskimi društvi 
izvajamo številne aktivnosti za ureditev in promocijo Zasavske 
planinske poti. V tem in naslednjem letu jo bomo skupaj prehodi-
li po posameznih enodnevnih etapah. Prve tri etape so že za nami, 
četrta bo 15. junija 2019 in se bo končala na Lisci, kjer bo ta dan 
potekalo vseslovensko srečanje planincev. Jeseni pripravljamo še 
eno etapo, v naslednjem letu pa nadaljujemo do zadnje kontrolne 
točke, do Kuma. Hkrati pa je razpisan nagradni fotonatečaj, ki 
navdušuje predvsem ljubiteljske fotografe. Več o posameznih po-
hodih in tudi o fotonatečaju najdete na naši spletni strani http://
pd-kum.si. 

Marjeta Bricl, Planinsko društvo Kum Trbovlje

na Mrzlici zbralo od 700 do 800 pohodnikov iz Zasavja, Savinjske 
doline in iz drugih krajev Slovenije.         

Prisotne je v imenu društva in oskrbnikov koče pozdravil 
predstavnik planinskega društva Trbovlje Bojan Gorjup in jim 
zaželel prisrčno dobrodošlico. Čestital jim je za praznik dela in 
v kratkem nagovoru poudaril, da se zgodovina ponavlja in da so 
danes, po 133 letih od množičnih demonstracij delavcev v ameri-
škem mestu Chicagu, ponovno, v marsikaterem okolju, tudi pri 
nas, kršene osnovne pravice delavcev, med njimi tudi pravica do 
8-urnega delavnika. Manjšajo se tudi socialne pravice in mladi so 
vse bolj prepuščeni sami sebi. Da bi vsaj za kratek čas pozabili na 
vsakodnevne težave, je prav, da gremo v naravo in se poveselimo 
s svojimi prijatelji ter pri tem naberemo sveže moči za nove ži-
vljenjske izzive. Navzoče je tudi pozval, da se, če jim dopušča čas 
in če radi hodijo v hribe, pridružijo članom Planinskega društva 
Trbovlje pri njihovem delu in s svojim sodelovanjem dodatno 
obogatijo aktivnosti v tej plemeniti dejavnosti. Na koncu se je 
vsem udeležencem pohoda in drugim gostom zahvalil za obisk in 
jim zaželel varen povratek v dolino.

Za veselo razpoloženje in ples sta v nadaljevanju poskrbela 
člana dua »Sončna stran«, ki sta udeležence zabavala vse do po-
znih popoldanskih ur. In tako je v zadovoljstvo vseh minil še en 
praznično obarvan dan.

Bojan Gorjup

Na Mrzlici je vedno veselo. 

Vse o nagradnem fotonatačeju najdete na spletni strani 
planinskega društva. 
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Slovenski katoliški duhovnik Jožef Hašnik je bil zaveden Slove-
nec, ki se je v letih po pomladi narodov zavzel za slovenski jezik, 
običaje in za umetnost. Rojen je bil leta 1811 v Trbonjah pri Vuze-
nici. Ljudsko šolo je obiskoval v Radljah ob Dravi, nato normalko 
in gimnazijo v Mariboru, kjer je spoznal številne znamenite Slo-
vence svoje dobe, med drugim Frana Miklošiča, Stanka Mraza, 
Antona Murka, Jurija Matjašiča. Skupaj z njimi je 
pomembno prispeval k dvigu slovenske na-
rodne zavesti v sredini 19. stoletja. Študij 
filozofije je končal leta 1831 v Gradcu. 
Bogoslovje je študiral v Celovcu, 
kjer je spoznal Antona Marti-
na Slomška, takrat spirituala 
celovškega semenišča, in bil 
tam leta 1835 posvečen za 
duhovnika. Bil je narodni 
buditelj, ki je razširjal 
knjige med ljudstvom, 
pri volitvah agitiral za 
slovenske narodne vo-
livce, pri poučevanju 
je otrokom vcepljal 
slovensko narodno za-
vest, med drugim tudi 
Ani Dimnik, pozneje 
poznane kot slovenska 
mati. Podpiral je naro-
dna društva, prijateljeval 
z zavednimi Slovenci, kot 
sta Janez Bleiweis in Anton 
Martin Slomšek, ki ga je nav-
dušil za pisanje v slovenskem je-
ziku. In tako je leta 1854 Hašnik iz-
dal Dobrovoljke, litografirano zbirko, 
24 besedil pesmi z napevi. Poleg tega je 
redno objavljal pesmi in prispevke v Danici, 
Slomškovih Drobtinicah ter Bleiweisovih Kmetij-
skih in rokodelskih novicah. Z Bleiweisom ga je združevalo 
tudi prijateljstvo. Posebno obdobje v njegovem življenju je bilo 
njegovo službovanje v Trbovljah od leta 1849 do leta 1869, ki 
sovpada s časom slovenskega narodnega preporoda (ustanavlja-
nja čitalnic in taborov), prestavitvijo sedeža lavantinske škofije iz 
Šentandraža v Maribor (1859), zemljiške odveze ter oblikovanja 
modernih občin. Kot trboveljski župnik je Hašnik je podal pobudo 
za obnovitev in dozidavo poslopja za namen šolskega pouka, in 
sicer v neposredni bližini župnijske cerkve svetega Martina, ki so 
ga dokončali leta 1862. S tem je šola dobila stalnega učitelja Janeza 
Irgla, ki je tu ostal vse do svoje smrti leta 1892. Trboveljsko šolo 
so obiskovali tudi otroci iz Hrastnika, in sicer vse do leta 1879, ko 
so v Hrastniku zgradili svojo šolo. V tej stavbi je delovala osnovna 
šola vse do leta 1901, ko so zgradili novo stavbo (zdaj Osnovna 
šola Ivana Cankarja). V prostore nekdanje šole pa se je preselila 
občinska uprava, ki je delovala v teh prostorih do leta 1939, ko 
je bila zgrajena zdajšnja občinska stavba na Mestnem trgu. Poleg 
šole se je lotil prenove župnije Trbovlje, ki je takrat poleg Trbo-
velj obsegala tudi Hrastnik. Hašnik, ki je prevzel župnijo v precej 
slabem gmotnem stanju od župnika Grošlja, je z dobrim gospo-
darjenjem župnijo finančno stabiliziral in okrepil. Na izrecno željo 
Antona Martina Slomška je prenovil in dozidal župnijsko cerkev 
svetega Martina, ki je dobila današnjo arhitekturno podobo z zad-

njo prezidavo leta 1855. Temeljni fond za obnovo je bila zava-
rovalnina 480 goldinarjev, ki jo je Hašnik dobil, ko je leta 1854 
zgorelo gospodarsko poslopje. Župljani so dali les, lastnik rudnika 
Franc Maurer pa opeko in posojilo. Tako so cerkev podaljšali z 
zgraditvijo pevskega kora in s prizidkom na desni (južni) strani 

cerkvene ladje, v kateri je bil v prvotno precej manjši kapeli oltar 
sv. Rešnjega telesa, od leta 1690 tudi sedež Bratov-

ščine sv. Rešnjega telesa. Kot je zapisano na 
spominski plošči ob oltarju, so leta 1863 v 

zahvalo za rodovitno leto hvaležni Tr-
boveljčani postavili v že prej pove-

čano kapelo nov oltar sv. Križa. 
Iz tega tudi izvira današnje ime 

tega dela cerkve – Križeva 
kapela. Prenovili so tudi ol-

tar v Marijini kapeli na levi 
(severni) strani cerkve-
ne ladje. Oltar s podobo 
Rožnovenske Matere 
božje – današnji oltar – 
je bil povsem novo delo 
ljubljanskega kiparja in 
podobarja Mateja Tom-
ca iz leta 1861. Za fre-
ske je najel takrat zelo 
cenjenega slikarja Janeza 

Wolfa, ki je bil predstav-
nik nazarenske smeri in se 

je zgledoval po beneških sli-
karjih. Tako je banjasti obok 

cerkvene ladje in prezbiterija 
poslikan s freskami Janeza Wol-

fa iz leta 1863. Župnijska cerkev je 
dobila nove orgle, ki jih je leta 1865 iz-

delal znani mojster Franc Goršič, in pa tri 
nove zvonove, ki jih je izdelal ljubljanski zvo-

nar Samassa. Župnik Hašnik je zgradil široko sto-
pnišče do vhodnih vrat cerkve z zahodne strani (na mestu, na 

katerem je današnje stopnišče pred cerkvijo). Prej sta bila namreč 
do nje samo dva dostopa (z vzhodne in s severne strani). V ta na-
men je od podjetnika Kramerja dobil dovoljenje za gradnjo; pred 
tem je bilo namreč na tem mestu obzidje. Poleg župnijske cerkve 
je pod njegovim vodstvom potekala obnova tudi v podružničnih 
cerkvah: v cerkvi sv. Miklavža v Lokah je cerkev dobila nov oltar 
in orgle. Nove orgle in oltar so dobili v Dragi nad Hrastnikom, ki 
je takrat spadala pod trboveljsko župnijo. V podružnični cerkvi 
svetega Marka na Ostenku je bil pozidan pevski kor in pozlačen 
glavni oltar. Prav tako je bilo povečano župnijsko pokopališče pri 
Kobacu. S 1. oktobrom 1869 je bil premeščen v župnijo Šentjur 
pri Celju, kjer je ostal vse do svoje smrti leta 1883. Pokopan je na 
šentjurskem pokopališču. 

Robert Čop

Viri: 
• Kmetijske in rokodelske novice, 26. 4. 1848, str. 1.
• Kmetijske in rokodelske novice, 1. 3. 1856, str. 3.
• Dom in svet, 1910, letnik 23, št. 10, str. 430.
• Župnija Trbovlje, 1545–1995, Trbovlje, 1995.
• Tine Lenarčič: Trbovlje po dolgem in počez.
• Orožen: Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola.

IZ TRBOUSKIGA ZGUDOVINSKIGA LADLCA 
oz. kaj bi moral o Trbovljah vedeti vsak Trboveljčan

Jožef Hašnik (duhovnik, domoljub, 
pesnik, komponist, homeopat)
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HOLAN. ASTRONOM NEOBSTOJ 
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ABITANTI – ZAPUŠČENA VAS NAD KOPROM, KI SE OŽIVLJA
NIRAJ – DESNI PRITOK ROMUNSKE REKE MIRES DOLG 85 KM
HUSU – PRIMORSKI PESNIK IN PREVAJALEC (FRANC)
PANNEKOEK – NIZOZEMSKI ASTRONOM (ANTONIE, 1873 DO 1960)
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IME ŠPRIN-
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NAGRADNA KRIŽANKA
Rešitve nagradne križanke napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 31. maja 2019 pošljite na 
naslov: Občina Trbovlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje (nagradna križanka), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 
Nagrada: 3-krat majica Trboule

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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MAJ

maj in junij 

Podeljevanje bralnih priznanj Tončka Knjigoljuba za začetke branja 
ter Tončkov obisk po trboveljskih vrtcih in osnovnih šolah, KTS Tr-
bovlje

ponedeljek, 20. 5., 9.00–11.00

Meditacija do lažjega pomnjenja (z Anušo Tomšič), ZLU

ponedeljek, 20. 5., ob 10.00

Filmska kava: Dekle, Kino DDT

ponedeljek, 20. 5., 16.00–19.00 

Teden ljubiteljske kulture – Špilčki nam zašpilajo in Orffova sku-
pina ter razstava likovnih del, Dom Svobode Trbovlje, JSKD in OŠ 
Trbovlje

ponedeljek, 20. 5., ob 16.00

Kuharska delavnica: kuhamo lokalno, v OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje in Gostilna Bigman

ponedeljek, 20. 5., 17.00–18.00 

Glasbena pravljica Čarobni zvoki mavričnega planeta, Glasbena 
šola Trbovlje in Osnovna šola Trbovlje, Dom Svobode Trbovlje, vstop 
prost

sreda, 22. 5., ob 9.00 

Veter v laseh, s športom proti drogi – atletski miting za OŠ, Športni 
park Rudar, ZŠT, AKR

sreda, 22. 5., 9.00–14.00 

Posvet Heroji furajo v pižamah, klub MCT

sreda, 22. 5., 10.00–12.00

Nasvet ob kavi: za lažji začetek izobraževanja (Informativni dan ZLU 
malo drugače), Kavarna MCT, ZLU

četrtek, 23. 5., ob 9.00

Mini olimpijada OKS, Športni park Rudar, AKR, ZŠT

četrtek, 23. 5., 17.00–19.00 

Naj pesem nas druži – teden ljubiteljske kulture, telovadnica PŠ 
Alojza Hohkrauta, JSKD in OŠ Trbovlje PŠ Alojza Hohkrauta

četrtek, 23. 5., ob 19.00

Srečanje ženskih vokalnih skupin, v Domu svobode Trbovlje, KD Vo-
kalna skupina Plavica Trbovlje in ZKD Trbovlje

petek, 24 .5., ob 9.00 

Osnove ločevanja in recikliranja – delavnica, Zasavska ljudska uni-
verza, ZLU

petek, 24. 5., ob 17.00

S kulturo čez hrib – Hrastnik v Trbovljah – gostovanje hrastniških 
kulturnih društev, na parkirišču za Delavskim domom Trbovlje, Zve-
za kulturnih društev Trbovlje

petek, 24. 5., ob 18.00

Odprtje prvojunijske razstave Đejmi Hadrović, v Novi galeriji DDT, 
razstava je odprta do 15. 6. 

sobota, 25. 5., ob 10.00 

Zvoki narave (Izkustvena učilnica Tončke Čeč), pred domom Tončke 
Čeč Klek, KPD Tončke Čeč Klek

sobota, 25. 5., od 16.00

Tekmovanje v kuhanju grenadirmarša in podeželska tržnica, Igor in 
zlati zvoki, v mestnem parku, Občina Trbovlje

sobota, 25. 5., ob 19.30

Letni koncert Delavske godbe Trbovlje, gledališka dvorana DDT, 
Delavska godba Trbovlje

nedelja, 26. 5., ob 11.00

Spomladansko srečanje planincev na Kumu (in odprtje obnovljenih 
zunanjih igral), PD Kum

ponedeljek, 27. 5., 9.00–11.00

Mladinski parlament na Občini Trbovlje

ponedeljek, 27. 5., 16.00–18.00

Brezplačno vrednotenje vašega znanja angleščine (prijave do 20. 5. 
2019: 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si), Zasavska ljudska univerza, ZLU 

od ponedeljka, 27. 5, do srede, 29. 5., od 14. do 18. ure

Sprejemni preizkusi in vpis v Glasbeno šolo Trbovlje (v sredo bo tudi 
Dan odprtih vrat – nastop učiteljev v dvorani šole ob 18. uri), Glasbe-
na šola Trbovlje

torek, 28. 5. (30. 5. v primeru dežja), 8.00–12.00 

Opravljanje kolesarskih izpitov vseh trboveljskih učencev 5. razre-
dov, po Trbovljah, trboveljske OŠ, SPVCP. 

torek, 28. 5. ob 19.00 

Adijo knapovščina, Trbovljam pa srečno! Dokumentarni film Neje 
Berger in pogovor z ustvarjalci, Kino DDT

torek, 28. 5., ob 19.00 

Koncert harmonikarskih orkestrov Glasbene šole Trbovlje in Glas-
bene šole Celje, Dom svobode Trbovlje, Glasbena šola Trbovlje, 
vstop prost

sreda, 29. 5., ob 18.00

Delavnica oblikovanja plakatov, klub MCT

četrtek, 30. 5., ob 18.00 

Odprtje razstave in predstavitev monografije Na isti valovni dolžini. 
Bratska in partnerska mesta občine Trbovlje, Hočijeva galerija Zasa-
vskega muzeja Trbovlje, ZMT

četrtek, 30. 5., ob 18.00

Forumska predstava, klub MCT

četrtek, 30. 5., ob 19.30

Rdeči revirji – Glasbeni večer, kavarna MCT

petek, 31. 5., 9.00–11.00 

Predelava odpadnih surovin na domači način, Zasavska ljudska uni-
verza, ZLU

petek, 31. 5., ob 12.00

Odprtje letnega kopališča Trbovlje, ZŠT

petek, 31. 5., 16:30–18:30

Rdeči revirji – medkulturno popoldne, streha MCT

petek, 31. 5., ob 18.00 

Pozdrav našemu mestu, pred občinsko prvojunijsko proslavo, Glasbe-
na šola Trbovlje in Osnovna šola Tončke Čeč, avla Delavskega doma Tr-
bovlje, po prireditvi Pozdrav našemu mestu v avli DDT odprtje razstave 
likovnih izdelkov učencev OŠ Tončke Čeč, OŠ Tončke Čeč Trbovlje

petek, 31. 5., ob 19.00

Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Trbovlje, gledališka dvora-
na DDT, Občina Trbovlje

petek, 31. 5., 20.30–21.30

Rdeči revirji – Jam session, streha MCT

JUNIJ

sobota, 1. 6.

50. Lučkin pokal, na Letnem kopališču Trbovlje, PK Trbovlje

sobota, 1. 6., ob 18.00

19. tradicionalno srečanje harmonikarjev, pred gasilskim domom v 
Čečah, Prosvetno društvo Čeče Trbovlje

sobota, 1. 6., ob 18.00

Rdeči revirji – Roza invazija, ulice Trbovelj

sobota, 1. 6., ob 19.00

Tek po ulicah Trbovelj – otroški tek, tek družin, rekreativni tek, AKR 
in ZŠT
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sobota, 1. 6., ob 19.00

Rdeči revirji – ulična predstava, ulice Trbovelj

sobota, 1. 6., ob 19.30

Rdeči revirji – kratki skeči, pred MCT

sobota, 1. 6., ob 20.00

Rdeči revirji – glasbeni zaključek festivala, kavarna MCT

nedelja, 2. 6., od 12.00 naprej

Prikaz ter predstavitev potapljaške opreme in praktični preizkus 
potapljanja za obiskovalce, Letno kopališče Trbovlje, ZŠT in DPD 
Trbovlje

torek, 4. 6., ob 16.00

Športni park Rudar – »Humanitarni tek Never give up – 10 krogov za 
10 nasmehov«, Športno humanitarno društvo Vztrajaj – Never give 
up in ZŠT

torek, 4. 6., ob 18.00

Predstavitev projekta Vrtca Trbovlje in DDT »Vrtimo časovni stroj«, v 
kinodvorani DDT, DDT, TNM in Vrtec Trbovlje

sreda, 5.6., 15.00–16.00

Svetovalna urica za odrasle: Preverite možnosti za dokončanje sre-
dnje šole za odrasle, Zasavska ljudska univerza, ZLU

četrtek, 6. 6., ob 17.00

»S kolesom po Trbovljah« s podelitvijo kolesarskih izkaznic  na igri-
šču Partizan, za učence 5. razredov vseh trboveljskih OŠ, ki so op-
ravljali kolesarske izpite, SPVCP, trboveljske OŠ. 

petek, 7. 6., ob 18.00

16. koncert flavt in kitar »Našemu mestu«, Loška cerkev sv. Miklavža, 
Glasbena šola Trbovlje

petek, 7. 6., od 20.00

Anduht, na trgu med DDT in MCT, Občina Trbovlje

petek, 7. 6., sobota, 8. 6., od 20.00

Cahnfest, dvodnevni festival alternativne glasbe, Kantina Trbovlje, 
Ribnik 17

sobota, 8. 6., ob 10.00

Prikaz izdelave visokih gred (izkustvena učilnica Tončke Čeč) pred 
domom Tončke Čeč Klek, KPD Tončke Čeč Klek

sobota, 8. 6., od 20.00

Nohšiht, na trgu med DDT in MCT, Občina Trbovlje

nedelja, 9. 6., ob 8.00

Pohod po kumlanskem mozaiku z ansamblom Saša Avsenika, Turi-
stično razvojno društvo Krajinski park Kum - Dobovec

ponedeljek, 10. 6., ob 10.00

Čaj z županjo; vloga in izzivi lokalne skupnosti, Večgeneracijski 
center, učilnica Rudarski dom Trbovlje, Zasavska ljudska univer-
za

ponedeljek, 10. 6., 16.00–18.00

Brezplačno vrednotenje vašega znanja nemščine (prijave do 3. 6. 
2019: 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si), Zasavska ljudska univerza, 
ZLU

ponedeljek, 10. 6., ob 18. uri (uvodna ura)

10-urni plavalni tečaj za otroke,      
Letni bazen Trbovlje, prijave na 041 940 005    
(tečaj: 10. 6.–21. 6. 2018),       
Športno društvo Pljusk

ponedeljek, 10. 6., ob 19. uri (uvodna ura)

Intenzivni 10-urni plavalni tečaj za odrasle,    
Letni bazen Trbovlje, prijave na 041 940 005    
(tečaj: 10. 6.–21. 6. 2017),       
Športno društvo Pljusk

torek, 11. 6., ob 18.00

Filmsko-glasbeni dogodek Zgodovina ljubezni in pogovor (pred fil-
mom nastop Glasbene šole Trbovlje), Kino DDT

četrtek, 13. 6., ob 18.00

»Ciciban in šport« – prikaz športnih aktivnosti otrok vrtca v okviru 
zaključka programa »Spoznavajmo se s športom«, Športni park Ru-
dar, ZŠT, Vrtec Trbovlje

četrtek, 13. 6., ob 18.00

Valeta – slovo devetošolcev, Dom Svobode, OŠ Ivana Cankarja Tr-
bovlje

četrtek, 13. 6., 17.00–19.00 

Valeta OŠ Trbovlje v gledališki dvorani DDT, OŠ Trbovlje

petek, 14. 6.. od 17.00 naprej

»Z godbeniki in mladimi glasbeniki v poletje« – glasbeno druženje, 
Mestni park Trbovlje, Glasbena šola Trbovlje in Delavska godba Tr-
bovlje

petek, 14. 6., od 20. ure

School's out 2019 Big Foot Mama, Unforgiven 4, Warning, v 
mestnem parku, Klub B

sobota, 15. 6., ob 8.00

planinski pohod na Mrzlico, začetek pohoda s Podmeje (dogodek v 
okviru TVU, katerega koordinator za Zasavje je ZLU), OŠ Ivana Can-
karja Trbovlje

sobota, 15. 6., ob 16.00

Skok v poletje, gasilski poligon Klek, KPD Tončke Čeč Klek

sobota, 15. 6., ob 17. uri

Otroški festival KUD Zasavje, v gledališki dvorani DDT, KUD Zasavje 

sobota, 15. 6., ob 18.00 in 19.00

Poletna muzejska noč 2019      
Zasavski muzej Trbovlje bo odprt od 18. do 22. ure    
Ob 18. uri javno vodenje po razstavi Na isti valovni dolžini. Bratska in 
partnerska mesta občine Trbovlje. Vodila bo avtorica razstave Jana 
Mlakar Adamič.       
Ob 19. uri javno vodenje po Etnološki poti Trboveljske rudarske ko-
lonije. Vodila bosta Jana Mlakar Adamič in Gregor Jerman.   
Dogodka in ogled muzeja so brezplačni.

sobota, 15. 6., ob 19.00

Večer družabnih iger, klub MCT

sobota, 15. 6., ob 19.00

Poletna muzejska noč 2019 v 4. dritlu – brezplačen voden ogled, za-
željene so najave na 051 356 893. 

17.–19. 6.

Filmski teden Evrope, Kino DDT (spremljajte http://kino.dd-trbovlje.
si/)

petek, 21. 6., ob 18.00

Odprtje razstave Matica Kosa, v Novi galeriji DDT, razstava bo odpr-
ta do 12. 7.

petek, 21. 6., ob 20.00

Koncert blues zasedbe Jason Cale Band, v Kavarni DDT

petek, 21. 6., ob 20.00

Karaoke night, klub MCT

ponedeljek, 24. 6., ob 10.30

Proslava pred državnim praznikom, šolska telovadnica OŠ Ivana 
Cankarja, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

ponedeljek, 24. 6., ob 14.00

Podelitev naziva učenec leta in diplom absolventom GŠ Trbovlje, 
Dom Svobode Trbovlje, Glasbena šola Trbovlje, vstop prost

24. 6.–29. 6.

Mladinska izmenjava Back in time, MCT

JULIJ–AVGUST

16. 8.–24. 8.

Mladinska izmenjava Language!, MCT
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Uredniški odbor: Katra Hribar Frol, Maja Kovač, Andrej Uduč, 
Polona Trebušak, Katarina Kuhar in Anica Sotlar
Odgovorna urednica: Vesna Jesih
Lektoriranje: dr. Tomaž Petek
Oglasi na željo naročnikov niso lektorirani.
Spletna izdaja: www.srcnotrbovlje.si
Oblikovanje: Darjan Bunta
Tisk: Sinet, d. o. o.
Naklada: 7.500 izvodov
E-naslov: urednistvo@srcnotrbovlje.si, vesna@dd-trbovlje.si

Redakcija se je končala 6. maja 2019. 

Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pod zapo-
redno številko 1731. 

Uredništvo si pridržuje pravico do urejanja prispevkov. Vse-
bina prispevkov odraža mnenje avtorjev. Zaradi prostorske 
omejenosti so nekateri prispevki objavljeni v spletni različici 
www.srcnotrbovlje.si. 

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