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PROJEKTI V TRBOVLJAH     
OD JUNIJA DO JUNIJA 

INVESTICIJE V TRBOVLJAH

NAGOVOR ŽUPANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU 

SPOŠTOVANI TRBOVELJČANI,       
CENJENE TRBOVELJČANKE!

Leto je naokrog in pred nami je 
občinski praznik Občine Trbovlje, 
ki ga praznujemo 1. junija v spo-
min na boj proti Orjuni. Dogod-

ki na ta dan leta 1924 so bili med 
najpomembnejšimi v zgodovini 
delavskega gibanja rudarjev pred 
vojno. V Trbovljah se je takrat po-

kazala rudarska trma ter želja do 
dela in svobode, kar je v nas še 
danes. Prav je, da tudi v prihodnje 
ohranjamo rudarsko uporništvo, ki 
je naše mesto in prednike zazna-
movalo v preteklosti. 

Čeprav se soočamo z vedno novi-
mi izzivi, najdemo rešitve, kar je 
razlog, da Trbovlje niso obstale v 
preteklosti, temveč se razvijajo in 
postajajo mesto inovacij s pogle-
dom, usmerjenim v prihodnost. To 
kažejo tudi mnoge investicije, ki so 
se v naši občini izvedle od junija do 
junija. Verjetno je najbolj odmevna 
ureditev parka pred pošto, kjer smo 
kot prvi v Sloveniji postavili mono-
lit na prostem in v ureditev urba-
nega prostora vključili novodobne 
pristope, ki so hkrati tudi okolju 
prijazni (pridobivanje električne 
energije na sončne celice, zasaditev 
novih dreves in zelenja, igra senc in 
sonca pri vrezanih napisih kultur-
nikov na kulturnih točkah). Seveda 
pa ne smemo pozabiti še preostalih. 
Med drugim ureditve plazu Izlakar, 
parka Neža, igrišča pri Osnovni šoli 
Ivana Cankarja Trbovlje, odprtje 
Pobega iz  rudnika v okviru 4. dritla 
in mnogo drugih, ki resnično ka-
žejo, da so Trbovlje mesto z vizijo. 
V prihodnjem letu nas čakajo tudi 
projekti na področju gospodarstva, 
kot je ureditev industrijske cone 
Nasipi, izgradnja Zasavskega pod-
jetniškega inkubatorja.

Želim si, da bi tudi v novo poglavje 
našega mesta stopili složno, prip-
ravljeni na vse izzive, predvsem 
pa strpno in z veliko mero prijaz-

nosti drug do drugega. Bodimo 
ponosni na svoje mesto, na ljudi, 
ki v njem živijo, in na vse pozitiv-
ne spremembe, ki so se že zgodile 
ali pa še prihajajo. Tudi v prihodnje 
bomo nadaljevali z razvojem mesta 
in stremeli k dobrobiti naših obča-
nov. In prav je, da določene zadeve 
prepustimo stroki, da pove svoje 
mnenje, saj so to ljudje, ki so veliko 
svojega časa vložili v izobraževanje, 
v svoje delo, da imajo danes znanje, 
ki ga drugi nimajo. Imejmo nekaj 
več zaupanja v odločitve, ki teme-
ljijo na dejstvih, stroki in so dobro 
premišljene. Nikoli se nisem in se 
ne bom podpisovala pod odločitve, 
ki jih ne bomo dobro premislili, jih 
poglobljeno prej preučili. Zato ima-
te lahko v naše odločitve več zaupa-
nja, saj delamo z dobrimi nameni. 

Čeprav bo letošnji praznik zaradi 
razmer malo drugačen, ne bo nič 
manj prazničen in poseben. Ob tej 
priložnosti se iskreno zahvaljujem 
vsem službam in prostovoljcem, ki 
so skupaj z nami skrbeli, da smo 
čas epidemije čim bolje prešli.

Spoštujmo drug drugega in po-
skrbimo, da bomo najprej vsak pri 
sebi iskali srečo, si dopustili po-
skusiti in v življenju doseči stvari, 
ki jih morda ne bi. Le s trudom, z 
delom bomo imeli rezultate. 

Ob občinskem prazniku vam želim 
prijetno praznovanje in vse dobro.

Županja Občine Trbovlje, 
Jasna Gabrič, 

mag. pol., uni. dipl. ekon.

Park pred pošto predstavlja stičišče 
bogate zgodovine, pozitivne 
sedanjosti in obetavne prihodnosti 
našega mesta.

Tudi odsek ceste na Kleku je bil 
prenovljen lani.
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Park Neža zdaj obiskovalcem ponuja 
urejene sprehajalne poti, nove 
klopi, koše za smeti, pitnik za vodo 
in tudi igrala za najmlajše. 

Kritični odseki so bili urejeni 
na cesti Dobovec–Župa. 

Obnova ceste Čeče je zajemala 
ureditev spodnjega in zgornjega 
ustroja ceste ter odvodnjavanje. 

Začetek šolskega leta, ki se zdaj končuje, 
so učenci OŠ Ivana Cankarja začeli tudi 
s prenovljenim igriščem za šolo, ki nudi 

varnejšo in zabavnejšo igro.

Za sanacijo cestnega odseka Piškovec 
smo namenili približno 130.000 evrov. 

Lani je potekala otvoritev Pobega iz 
rudnika, ki predstavlja eno izmed vidnejših 

turističnih destinacij v Trbovljah.

Prenovljena streha in urejena 
izolacija mansarde na hiši Zarja, v 

kateri bivajo občani, ki začasno 
nimajo strehe nad glavo.

Končala se je prva faza ureditve pokopališča v 
Gabrskem, v sklopu katere sta bili urejeni dovozna 

in peš pot med starim delom pokopališča ter 
rondojem s fontano v novem delu.

V lanskem letu smo uspešno sanirali največji 
plaz zadnjega desetletja v Trbovljah.
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PRVOJUNIJSKA NAGRADA 
IN NAZIV ČASTNI OBČAN

Uredništvo

Naziv častnega občana 
za leto 2020 se podeli 
Jožetu Kotarju za večletno 
nadpovprečno uspešno 
delo na kulturnem, 
umetniškem in 
pedagoškem področju. 

Jože Kotar se je že leta 1980, ko je 
bil star komaj 10 let, vključil v Dela-
vsko godbo Trbovlje in kmalu postal 
prvi klarinetist v orkestru. Že med 
šolanjem na srednji glasbeni šoli v 
Ljubljani in pozneje na Akademiji 
za glasbo je večkrat nastopil kot so-
list. Kot solo klarinetist pa je s svo-
jim elegantnim in polnim tonom, 
prefinjenim občutkom za glasbo 
in briljantno tehniko pomembno 
prispeval k prepoznavnemu zvenu 
Delavske godbe Trbovlje. Leta 2001 
se je godba, na povabilo organiza-
torjev udeležila svetovnega tekmo-
vanja pihalnih orkestrov WMC na 
Nizozemskem, kjer so predstavili 
celoten koncert, katerega del je bila 
tudi solistična skladba Jožeta Ko-
tarja. Ravno njegov solistični del je 
imel pomembno vlogo pri končnem 
osmem mestu. 
Jože Kotar je že leta 1993 postal 
asistent Alojza Zupana, takratnega 
dirigenta naše godbe. Leta 2007 je 

OBČINSKA NAGRAJENCA

postal umetniški vodja in dirigent 
Delavske godbe Trbovlje, leta 2009 
so na tekmovanju v Mariboru osvo-
jil absolutno prvo mesto v najvišji 
kategoriji tekmovanj slovenskih 
godb. Na istem tekmovanju pa je 
leta 2015 trboveljska godba skupaj 
s Jožetom Kotarjem osvojila zlato 
plaketo z odliko. Uspehi trboveljske 
godbe so v veliki meri posledica 
Kotarjevega talenta in nenehnega 
truda za razvoj ter napredek godbe. 
Svojo izrazito umetniško potenco 
uspešno prenaša na godbenike, ki 
mu sledijo, zaradi česar je orkester, 
ki ga vodi, vedno deležen pohval s 
strani strokovnjakov. Njegovo delo 
na področju godbeništva pomeni 
velik umetniški prispevek za slo-
vensko in mednarodno kulturno 
okolje. S svojim pedagoškim zna-
njem pomembno prispeva k spod-
bujanju mladih članov godbe, ki 
jim pogosto prepušča pomembne 
solistične parte, s tem pa seveda 
motivira in pomembno prispeva k 
dolgoročni veliki naložbi v sloven-
sko umetnost. 
Njegovo delovanje v Simfoničnem 
orkestru RTV Slovenija, redna pro-
fesura na Akademiji za glasbo in 
preostala glasbena prizadevanja 
potrjujejo, da se Jože Kotar zaveda 
pomena slovenske ustvarjalnosti, 
kot viden poustvarjalec in pedagog 
pa k njej sam izdatno prispeva.

Bojan Šoper. Avtor 
fotografije: Rober Ahlin

Jože Kotar. Vir fotografije: 
Akademija za glasbo

Prvojunijsko nagrado 
za leto 2020 za izjemne 
dosežke na področju 
razvoja častniške 
organizacije v Trbovljah, 
pripravo in prizadevanja 
v vojni za samostojno 
Slovenijo prejme Bojan 
Šoper. 

Svojo pot, povezano z vojsko in 
streljanjem, je Bojan Šoper začel 
v šoli za rezervne oficirje peho-
te v Bileći. V Trbovlje se je vrnil 
leta 1976, ko je bil razporejen v 
Štab teritorialne zaščite Trbovlje, 
nato pa je kot načelnik za opera-
tivno-učne zadeve deloval pri na-
črtovanju usposabljanja, izvedbi 
priprav starešinskega kadra v po-
veljstvih in enotah ter spremlja-
nju usposabljanja enot TO. Marca 
leta 1990 je bil izvoljen za pred-
sednika rezervnih oficirjev v Tr-
bovljah, kot vojaški profesionalec 
je zavzeto opravljal prostovoljno 
dolžnost na vojaškem strokovnem 
področju. Omenjeno leto pa je bilo 
zanj tudi prelomno, saj so se v 
Trbovljah uprli ukazu, da je treba 
predati orožje JLA. Zato se je do-
poldan 17. maja leta 1990 delega-
cija rezervnih častnikov Trbovlje 

pod njegovim vodstvom udeležila 
konference Zveze rezervnih sta-
rešin Slovenije v domu JLA v Lju-
bljani, kjer so jasno izrazili svoje 
stališče, da v Trbovljah ne bodo 
predali streliva in orožja. OŠTO 
Trbovlje je takrat obdržal kar 1450 
kosov pehotnega orožja, kar je 
predstavljalo 5 odstotkov vsega 
orožja v Sloveniji.
Maja 1991 je sledila reorganizacija 
štabov TO. Bojan Šoper je v novem 
poveljstvu opravljal dolžnost na-
čelnika operative. Celotno obdobje 
vojne je bil, po odločitvi poveljnika, 
pri enotah na terenu, sodeloval je 
pri obrambi Kuma in se pogajal s 
pripadniki JLA v Zidanem Mostu. 
Na lokacij v opuščenem dnevnem 
kopu rudnika rjavega premo-
ga Agnez Ojstro ima ZSČ Trbovlje 
strelišče, ki pod njegovim vod-
stvom dobiva končno podobo. ZSČ 
Trbovlje, ki ga vodi Bojan Šoper, 
za občinska in območna združe-
nja iz vse Slovenije vsaj trikrat 
letno organizira strelska urjenja 
ter tekmovanja s pištolo in puško. 
Prav tako se na strelišču odvija 
kolo mednarodne lige Alpe Adria in 
državno prvenstvo ZSČ Slovenije v 
streljanju s pištolo velikega kalibra.
Bojan Šoper je dobil številna pri-
znanja in odlikovanja ZRVS ter 

ZSČ, je prejemnik častnega znaka 
svobode Republike Slovenije z ob-
razložitvijo – za izjemne zasluge 

pri uveljavljanju in obrambi sa-
mostojnosti ter suverenosti Repu-
blike Slovenije.

Nagradi bosta nagrajenca prejela ob manjši kulturni 
slovesnosti, ki bo zaradi razmer potekala zgolj v ožjem 
krogu nagrajencev. 
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VIŠJA POVPREČNINA:           
KAJ TO POMENI ZA OBČINO TRBOVLJE

Pozdravljamo zvišanje 
povprečnine in se 

vladi zahvaljujemo 
za dodatnih približno 

550.000 evrov, a še 
vedno imamo primanj-
kljaj 850.000 evrov, da 
bi lahko v celoti plačali 

zakonske obveznosti, ki 
nam jih nalaga država, 

kot so subvencije 
najemnin, stroški v 

posebnih in splošnih 
domovih, višje plače 

javnim uslužbencem ...

Občina Trbovlje Zadnjih sedem let do nastopa tre-
nutne vlade ni nobena od vlad ob-
činam zagotovila z zakonom pred-
pisane povprečnine. V zadnjih letih 
nam je vsaka vlada letno naložila 
stroške, ki jih moramo občine se-
daj plačevati vsako leto, zanje pa 
niso zagotovili zadostnih sredstev. 
Po izračunih, ki so bili pred krat-
kim narejeni, je kar 60 slovenskih 
občin podhranjenih, to pomeni, da 
od države ne prejmejo zadostne-
ga denarja za izvajanje z zakonom 
predpisanih nalog, kaj šele za druge 
projekte. Npr. v Mariboru bi mora-
li prejeti še dodatnih približno 24 
milijonov evrov vsako leto za za-
konske naloge, ker jih ne, morajo 
ta denar zagotoviti sami, bodisi s 
pobiranjem parkirnine, turistične 
takse ali NUSZ-ja. To je denar, ki bi 
ga občine lahko vlagale v razvoj, za 
projekte, pa ga ne moremo, saj mo-
ramo z njim pokrivati primanjkljaj 
sredstev s strani države. Medtem 

pa imamo na drugi strani slovenske 
občine, ki prejmejo več denarja, kot 
jim zakon predpisuje stroškov za 
izvajanje zakonskih nalog. 

V primeru Občine Trbovlje so šte-
vilke naslednje: žal občina spa-
da med 60 slovenskih občin, ki ne 
prejmejo zadosti sredstev za izva-
janje predpisanih zakonskih nalog. 
Tako mora sama zbrati 1,4 milijona 
evrov vsako leto, da lahko pokri-
je stroške z zakonom predpisa-
nih nalog, namesto da bi ta denar 
vlagala v razvoj. Veseli nas, da je 
vlada sprejela zakon, s katerim je 
občinam dvignila povprečnino, kar 
bo deloma pripomoglo k boljši situ-
aciji, a del manka bo ostal. To po-
meni, da bo Občina Trbovlje letos 
prejela približno 550.000 evrov, kar 
pozdravljamo. Tako se bo priman-
kljaj sredstev občine za izvajanje 
zakonskih nalog znižal z 1,4 milijo-
na evrov na 850.000 evrov letno. S 

tem denarjem bomo pokrivali pri-
manjkljaj pri plačah (zaradi zviša-
nja plač v javnem sektorju in spro-
stitvi napredovanj), kar se vleče iz 
leta v leto. Upamo pa tudi, da bo 
vlada sprejela zakon, ki je na mizi, 
in sicer o prenosu določenih nalog 
z občin na državo, saj so občine pri 
tem zgolj računovodski servisi in na 
to nimajo vpliva, niti ne prejmejo 
za to sredstev. S tem bo vlada na-
redila trajen korak k pravičnejšemu 
financiranju občin, česar do danes 
še ni bilo.

DENARJA MINISTRSTVA ZA KULTURO NI
Občina Trbovlje je že lani Ministrstvo za kulturo opozorila na to, da je prenova stanovanjskih 
stavb, ki so zaščitene kot kulturna dediščina, za občane bistveno dražja in bi bilo zato smotrno, 
da bi s strani ministrstva poleg zahtev, ki jih je treba upoštevati pri prenovi, ljudem omogoči-
ti finančno pomoč pri sledenju teh navodil. Žal do danes Ministrstvo za kulturo ni namenilo 
sredstev državljanom za prenovo večstanovanjskih stavb, označenih kot kulturna dediščina, s 
čimer bi na terenu bistveno pripomogli k ohranjanju dediščine. Tako pa so lokalne skupnosti in 
ljudje prepuščeni sami sebi, kjer morajo upoštevati stroga navodila pristojnih državnih ustanov, 
ki za ljudi predstavljajo tudi večji finančni zalogaj. Zaradi teh razlogov je občina poskušala najti 
nekaj sredstev, s katerimi bi priskočila na pomoč ljudem in hkrati pomagala ohranjati dediščino 
mesta, ki je tudi državna dediščina, dediščina naše družbe.

ZA OHRANJANJE STAVB        
KULTURNE DEDIŠČINE 20.000 EVROV

Občina Trbovlje je 
letos za prenovo 

stanovanjskih stavb, 
ki so označene kot 

kulturna dediščina, 
zagotovila 20.000 evrov, 

kar je kar dvakrat več 
kot v preteklem letu.  

Uredništvo

Odsev nekdaj močnega rudarstva se 
v Trbovljah odraža tudi skozi rudar-
ske kolonije, v katerih so včasih živeli 
rudarji in imajo zaradi tega velik kul-
turni pomen za mesto. Te zgradbe so 
danes stare in dotrajane, občina pa se 
po svojih najboljših močeh trudi po-
magati prebivalcem teh kolonij. S tem 
namenom je objavljen javni razpis za 
sofinanciranje obnove fasad, streh, 
zunanjih vrat in oken stanovanjskih 
stavb, varovanih kot kulturna dediš-
čina. Namen je celovita prenova, ki 
zagotavlja večjo energetsko učinkovi-
tost stavb, izboljšuje zunanjo podobo 
mesta in ohranja kulturno dediščino 
ter seveda dviguje kakovost življenja. 
Občina bo financirala do 30 % vred-
nosti predračuna za obnovo oziro-
ma do 3.000 evrov za eno- oziroma 
dvostanovanjske stavbe in do 10.000 
evrov za večstanovanjske objekte. Na 
razpis se lahko prijavijo fizične osebe, 
ki so lastniki oziroma solastniki stavb 
na območju Kurje vasi (Keršičeva ces-
ta), Vodenske ceste, Kolonije 1. maja, 

Šuštarjeve kolonije, Švabske kolonije, 
Ribnika in ostalih stavb, zaščitenih kot 
kulturna dediščina. Pri tem mora biti 
obnova stavb, zaščitenih kot kulturna 
dediščina, skladna s prvotno zasnovo 
objektov, kar pomeni, da morajo imeti 
obnovljene zgradbe čim bolj avtenti-
čen videz. Občani sicer za prenovo teh 
stavb potrebujejo soglasje Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine.

JAVNI RAZPIS

Javni razpis je odprt do 31. decembra 2020 oziroma do 
porabe sredstev. Razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani Občine Trbovlje pod zavihkom Za občane 
in v sklopu Javnih razpisov. Za vse informacije se lahko 
obrnete na Polono Schmit na elektronski naslov polona.
schmit@trbovlje.si oziroma pokličete na telefonsko 
številko 03 56 34 810.

Za pokritje zakonsko 
določenih nalog mora 
Občina Trbovlje na letni 
ravni sama zbrati 1,4 
milijona evrov. Z dvigom 
povprečnine bo primanjkljaj 
sredstev še vedno znašal 
850.000 evrov. 
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Od leta 2005 so tako naše 
aktivnosti usmerjene v raz-
lične oblike delovanja, s 
katerimi bi olajšali življenje 
invalidov in vseh preostalih 
prebivalcev naše občine. 
Ravno vgradnja dvigala v 
stavbi knjižnice je ena več-
jih investicij na tem podro-
čju v zadnjih letih. 

ZAKAJ SO NEKATERE    
CESTE TAKO UNIČENE?
Nekatere ceste v občini so bile v preteklosti udarniško nareje-
ne ali pa na način, ki ni bil pravi. Pri izkopih cest občasno opa-
žamo, da podlaga ni bila dovolj debela in ni iz peska, temveč 
je bil pesek ob gradnji ceste pomešan z zemljo. Kar seveda 
ni pravilno in je tudi vzrok, da se cesta hitreje uniči oz. posta-
ne neprevozna. Ceste, ki jih gradimo danes, imajo zadostno 
podlago. Pri izgradnji občina imenuje in plača tudi strokovni 
nadzor, ki mora nadzirati izgradnjo, hkrati pa izgradnjo nadzi-
ra tudi predstavnik občine oz. zaposleni z občine. Res je, da je 
zaradi takšnega načina prenove danes cesta dražja, vendar pa 
bo daljša tudi njena življenjska doba. Dejstvo je, da tudi cesti 
življenjska doba poteče. V občini imamo 168 km cest, za 360 m 
ceste npr. na Dobovcu bomo plačali približno 117.700 evrov, kar 
pomeni, da bi za prenovo vseh cestnih odsekov rabili približ-
no 55 milijonov evrov. Na leto imamo za prenovo cest na voljo 
zgolj 350.000 evrov.

DOSTOP DO STORITEV V STAVBI TRBOVELJSKE 
KNJIŽNICE OMOGOČEN TUDI GIBALNO OVIRANIM 

PRENOVA CESTNEGA ODSEKA NA DOBOVCU

Marca se je v stavbi 
Knjižnice Toneta 

Seliškarja Trbovlje 
začela vgradnja 

dvigala. Tako bo, ob 
koncu del, gibalno 
oviranim osebam 

omogočen, prej 
zelo otežen, dostop 

do Mladinskega 
oddelka knjižnice, 

obisk Zavoda RS za 
zaposlovanje in tudi 

preostalih prostorov, 
ki se nahajajo v stavbi. 

Uredništvo

Uredništvo

Dela bodo predvidoma potekala do 
15. junija 2020, vrednost investicije 
pa znaša približno 160.000 evrov, 
pri čemer bo Občina Trbovlje krila 
82,57 % vrednosti, preostalo pa bo, 
v sorazmernem deležu, krilo Mini-
strstvo za obrambo, ki ima v stavbi 

Poteka tudi prenova ceste na Do-
bovcu od križišča proti Kumu 
mimo lovske koče, in sicer v dol-
žini 360 metrov. Sama ureditev 
vključuje zamenjavo spodnjega 
ustroja ceste v debelini 70 centi-
metrov in pozneje tudi asfaltiranje 
ceste. Prav tako se bo uredilo tudi 
odvodnjavanje, kjer je potrebno, bo 

tudi svoje prostore. Ob tem je pot-
rebno dodati, da je morala občina 
za začetek vgradnje dvigala odku-
piti tri dele stavbe in za to name-
niti 165.000 evrov ter še dodatnih 
8.000 evrov za dokumentacijo, 
potrebno za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Z investicijo se bo torej 
omogočila večja dostopnost vseh 
storitev v stavbi gibalno oviranim 
osebam in bo skladna s projektom 
Občina po meri invalidov. Obči-
na Trbovlje je sicer ponosna pre-
jemnica naziva in nosilka listine 
Občina po meri invalidov že od leta 
2005. To veliko priznanje in hkrati 
tudi veliko obvezo za vsa nadaljnja 
leta in projekte je Zveza delovnih 
invalidov Slovenije podelila Občini 
Trbovlje kot tretji v Sloveniji. 

urejena tudi drenaža. V ta namen 
bodo na nekaterih delih, ki so bolj 
tvegani za zastajanje vode, vgraje-
ne vtočne rešetke z izpusti v gozd 
oziroma ponikovalnico. 

KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE

DOBOVEC

Dvigalo bo gibalno oviranim 
olajšalo dostop do storitev.

Dela potekajo po načrtu in bodo 
potekala predvidoma do 5. junija.  

Ureja pa se tudi odsek 
ceste na Kumu v 
dolžini 110 metrov.
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KAJ PA PARKIRNA HIŠA NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI?
V preteklosti je bila narejena tudi idejna zasnova za izgradnjo parkirne hiše na železniški po-
staji, a takšna investicija zahteva najmanj 2 milijona evrov sredstev. Ker tega denarja občina 
nima oz. je veliko drugih pomembnejših investicij, država pa urbanim občinam ni omogočila 
črpanja EU sredstev za namene izgradnje infrastrukture, tega ne moremo izvesti. V tem času 
pa se občine in EU seznanjajo tudi z novimi smernicami pri trajnostni mobilnosti, kjer stroka 
poskuša vpeljati miselnost, da bi lokalne skupnosti ljudi usmerjale na javni prevoz, na kolesa in 
ne v smeri, naj se vsak sam vozi z avtomobilom, čeprav le nekaj metrov. S tega vidika tudi ni več 
smiselno, da se gradijo samo nova javna parkirišča, temveč da se sredstva vlagajo v trajnostno 
mobilnost, torej v dobro mrežo kolesarskih privezov in vzpostavljanje sistema e-koles. Država 
bi morala pomagati ali spodbujati prevoznike javnega prometa, da bi bili avtobusni prevozi po 
mestu udobnejši v smislu frekvence prevozov, točnosti prihodov, fleksibilnosti pri prilagajanju 
potrebam potnikov in bi bili prijaznejši do okolja.

VEČ PARKIRNIH MEST PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI

VARNEJŠA ŠOLSKA POT

V prvi polovici aprila 
so se začela dela pri 

železniški postaji. 
Investicija zajema 

preureditev parkirnih 
mest, in sicer tako, 
da se bo pridobilo 

predvidoma 76 novih 
parkirnih mest za 

osebna vozila, na novo 
pa bo urejen tudi 

prometni režim. 

V drugi polovici 
aprila se je začela 

ureditev križišča pri 
Osnovni šoli Trbovlje 

in trboveljskem 
bazenu. Z investicijo, 
ki jo Občina Trbovlje 

izvaja v sodelovanju z 
državo, bo učencem in 

dijakom omogočena 
varnejša pot v šolo.  

Uredništvo

Uredništvo

Do zdaj je bilo omenjeno območje 
zastavljeno predvsem z namenom 
čim večjega števila parkirnih mest 
za tovorna vozila, ki jih je v času 
delovanja potrebovala cementarna 
Lafarge Trbovlje. Danes pa zara-
di dnevnih migracij, ko se ljudje z 
vlakom odpravljajo v službo, pot-
rebujemo predvsem parkirišča za 
osebna vozila. Dela zajemajo tudi 
ureditev odvodnjavanja območja, 
ureditev javne razsvetljave z led 
svetilkami in zamenjavo vozne 
konstrukcije oziroma njeno prep-
lastitev, saj je bila cesta zaradi 
velike frekvence osebnih ter to-
vornih vozil zelo dotrajana, hkrati 
pa se bodo delno zamenjali robni-
ki. Urejen bo hodnik za pešce pri 

V sklopu prizadevanja Občine Tr-
bovlje za ureditev varnih šolskih 
poti se bo na križišču regionalnih 
cest pri trboveljskem bazenu in 
OŠ Trbovlje ukinil pas za zavija-
nje desno, pri čemer bo zavijanje 
desno še vedno omogočeno. Na 
tem delu se bo, skladno z ureditvi-

avtobusni postaji in terminalu za 
izposojo e-koles. Skladno z novim 

ŽELEZNIŠKA POSTAJA TRBOVLJE

KRIŽIŠČE PRI OŠ TRBOVLJE

Idejna zasnova preureditve

parkirnim režimom bo spremenjen 
prometni režim, kar bo prikazano 

s prometnimi znaki in cestnimi 
oznakami. 

jo križišča, uredil širši in varnejši 
pločnik za pešce. Prav tako bosta 
zaradi varnosti dvignjena preho-
da za pešce, kar predstavlja ene-
ga izmed bolj učinkovitih ukrepov 
umirjanja prometa v Sloveniji in 
Evropi. Čeprav je na tem delu hit-
rost vožnje omejena na 40 km/h, 
pa veliko voznikov še vedno ne 
upošteva omejitve, zato je preu-
reditev križišča nujna. Občina Tr-
bovlje je v sklopu ureditve varnih 
šolskih poti že uredila cestni odsek 
pred OŠ Ivana Cankarja, nameščen 
je bil merilnik hitrosti na Opekarni 
ter izrisana šolska pot pri OŠ Tonč-
ke Čeč.

Križišče bo po obnovi varnejše. 

Z ureditvijo križišča 
bo omogočena večja 
cestnoprometna 
varnost, predvsem pa 
varnejša šolska pot za 
učence in dijake.
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Drevesi ob prehodu 
za pešce pri parku 

sta bili v zelo slabem 
zdravstvenem stanju 

in sta predstavljali 
nevarnost za okolico, 

hkrati pa sta bili 
zaradi bližine ceste 
nevarni za promet. 
Glede dreves smo 

leta 2015 prejeli 
strokovna mnenja 

arboristke in leta 2018 
tudi stroke prometne 

varnosti. Oboji so 
izpostavili njuno 

problematičnost. 

Strokovna mnenja
Občina Trbovlje je s strani strokov-
njakov v preteklosti dobila mnenja, 
da sta drevesi, ki se nahajata na ploč-
niku ob parku, nevarni za udeležen-
ce v prometu, hkrati pa tudi slabše-
ga zdravstvenega stanja. Arboristka 
Tanja Grmovšek je že leta 2015 za ti 
drevesi podala mnenje, da »sta bili 

BOLNI DREVESI      
PRI OBČINI 

V ZADNJIH LETIH SMO     
MED DRUGIM NA NOVO ZASADILI:

 � drevesi nasproti Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje,
 � drevesa pred spodnjo pošto,
 � drevo in drugo zelenje pri krožišču,
 � drevesa nasproti vhoda v Rdeči Križ Trbovlje,
 � drevesa v parku pred občino,
 � lipo v parku in lipo v spomin na osamosvojitev,
 � drevesa pred OŠ Ivana Cankarja,
 � tri drevesa na zelenici pri OŠ Trbovlje ...

POSEKALI BOLNI DREVESI

Uredništvo v preteklosti nepravilno vzdrževani 
in da je drevo bliže prehodu za pešce 
še posebno v slabem zdravstvenem 
stanju ter ga bo potrebno predvi-
doma srednjeročno odstraniti«. Ob 
tem pa je še izpostavila, da drugo 
drevo ne bi preživelo samostojne 
rasti. Glede na neposredno bližino 
ceste in prehoda za pešce pa je bila 
na pobudo Osnovne šole Trbovlje 
leta 2018 opravljena presoja prome-
tne varnosti obstoječih prehodov za 
pešce. Izdelan je bil elaborat Preso-
ja prometne varnosti prehodov za 
pešce in predlog za izboljšanje pro-
metne varnosti, v katerem so zapi-
sali, da »drevesi prekrijeta velik del 
vidnega polja v območju prehoda in 
v nočnem času zastirata del območja 
pločnika pred prehodom za pešce, 
kar pomeni zmanjšano zaznavnost 
pešca pri vozniku.« Zapisali so še, 
da »drevesi na območju pred pre-
hodom za pešce omejujeta zaznav-
nost pešca pred prehodom,« kar je 
še posebej nevarno, ker se prehod 
nahaja v neposredni bližini osnovne 
in srednje šole. Med drugim so po-
leg preureditve križišča in prometne 
signalizacije kot prednostno rešitev 
predlagali odstranitev obeh dreves 
na območju prehoda za pešce.
 
Opozorila staršev
Poleg strokovnih mnenj arboristke 
in podjetja S-TEH, d. o. o., ki je 
opravljalo presojo prometne var-
nosti, pa so na problematiko ome-

njenega prehoda za pešce opozar-
jali tudi starši osnovnošolcev, ki si 
ne želijo, da bi se pomanjkljivosti 
odpravljale šele ob tragičnih do-
godkih. Že dolgo namreč prihaja 
do spornih situacij med vozniki in 
pešci, ki do zdaj na srečo niso ter-
jali smrtne žrtve.
 
Mnenje občinskega sveta 
občine
Glede na delikatnost problematike 
je Občinski svet Občine Trbovlje v 
letu 2019 pregledal dokumentacijo 
za ureditev križišča in 3. aprila 2019 
sprejel sklep, da podpira izboljšanje 
prometne varnosti na prehodih za 
pešce pri OŠ Trbovlje z vsemi pre-
dlaganimi rešitvami iz elaborata, 
torej tudi odstranitev dreves.
 
Pregled ob koncu aprila
Konec aprila so predstavniki obči-
ne, DRSI, vodja nadzora investi-

torja/naročnika in projektant po 
dodatnem pregledu dokumentacije 
ter stanja na terenu sprejeli odloči-
tev, da se skladno s projektom dre-
vesi odstranita. Da smo se pravilno 
odločili potrjuje tudi prometna ne-
sreča, ki se je na začetku letošnjega 
leta zgodila ravno na tem delu, ko 
je avtomobil, zaradi nepreglednosti 
zbil peško. Žal je bilo takšnih pro-
metnih nesreč v preteklosti več. 
 
Drevesi sta bili torej nevarni za 
udeležence v prometu in v slabem 
zdravstvenem stanju, prav tako pa 
nista bili del parka, ki je vključen v 
varstveni režim kulturne dedišči-
ne. V preteklosti je sicer Občina Tr-
bovlje z namenom nadomeščanja 
omenjenih lip že zasadila dve rdeči 
bukvi, ki bosta vizualno nadomes-
tili lipi, hkrati pa sta tudi dovolj 
odmaknjeni, da ne predstavljata 
nevarnosti za promet.

Bolni lipi sta predstavljali 
nevarnost za promet.

Arboristična  stroka in stroka 
za prometno varnost sta 
imeli prav, ko sta opozarjali na 
problematičnost dreves.

Lipi nista bili del parka, ki je 
označen kot kulturna dediščina.
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FRANCIJU KOTNIKU V SPOMIN 

FRANCU PERMETU 
V SPOMIN

Uredništvo

Uredništvo

Franci Kotnik je v Trbovljah v 
svetu šaha pustil močno in ne-
izbrisno sled. V življenju je de-
loval kot šahist, mentor mnogim 
mlajšim generacijam, organiza-
tor šahovskih tekmovanj za ot-
roke, člane, upokojence, vetera-
ne in invalide ter predvsem kot 
nekdo, ki je šah približal širše-
mu okolju. S kraljevsko igro se 
je ukvarjal že od otroštva in ga 
je spremljala skozi vse življenje. 
Kot predsednik je vodil Zasavsko 
šahovsko zvezo in Šahovski klub 
Rudar Trbovlje, ki je bil od leta 
1991 povsem pod njegovo diri-
gentsko palico. Poleg tega, da je 
bil aktiven član Šahovskega klu-
ba Rudar Trbovlje, je več let so-
dil razna ligaška in posamična 
tekmovanja v Zasavju, Sloveniji 
ter nekdanji Jugoslaviji. Njego-
vi uspehi so številni, tako kot 
uspehi nekaterih njegovih učen-
cev, ki so na državnih in med-
narodnih tekmovanjih s svojim 
znanjem ter poznavanjem šaha 
pustili močno sled. Leta 1985 je 
za dolgoletno uspešno delo na 
področju telesne kulture prejel 
bronasto Bloudkovo značko, leta 
2017 mu je Šahovska zveza Slo-
venije podelila srebrno priznanje 
za uspešno delovanje na šaho-
vskem področju, dve leti pozneje 
pa prejel tudi najvišjo občinsko 
nagrado – prvojunijsko nag-
rado. Franc Kotnik je zaslužen, 
da imajo danes Vrtec Trbovlje, 
trboveljske osnovne šole, TVD 
Partizan in mestni park zarisa-
ne velike šahovnice ter možnost 
igranja z velikimi vrtnimi šaho-
vskimi figurami, ki pred očmi ot-

Franc Perme je bil med letoma 
1984 in 1986 predsednik skup-
ščine Trbovlje. Čeprav v kratkem 
času, je za Trbovlje storil veliko. 
Med njegovim županovanjem je 
bilo namreč zgrajenih več stano-
vanjskih blokov, ki jih je takrat 
primanjkovalo, obnovljena je bila 
osnovna šola, za zagotavljanje 
oskrbe s pitno vodo je bila zgra-
jena vodna vrtina v Savi. Ravno 

rok zaživijo in jim na razumljiv 
ter zabaven način približajo veli-
čino kraljevske igre. Hvala za vse 

OBČINSKI NAGRAJENEC

PREDSEDNIK SKUPŠČINE TRBOVLJE

doprinose in mnoga prizadevanja 
ter širitev dobrega imena Trbo-
velj tudi zunaj Zasavja. V imenu 

Občine Trbovlje družini in vsem, 
ki so vas imeli radi, izrekamo 
iskreno in globoko sožalje.

Franc Perme je med zaslužnimi, 
da v Trbovljah ni nikoli, tudi v 
najhujši suši, primanjkovalo pitne 
vode. V obdobju, ko v Trbovljah ni 
bilo dovolj pitne vode, se je na-
mreč skupaj z Ivanom Ivčejem 
Bergerjem, dolgoletnim uspešnim 
generalnim direktorjem Rudni-
ka, in Joži Plevčak, takratno vodjo 
zasavske sanitarne službe, v dob-
robit Trbovelj odločil za zelo tve-
gano potezo, ki pa je omogočila 
Trbovljam dostop do pitne vode 
v vseh letnih časih. Čeprav so z 
odločitvijo, da začnejo z gradnjo 

Franc Kotnik. Vir fotografije: 
Šahovski klub Rudar Trbovlje

vodne vrtine, tvegali svojo druž-
beno in politično kariero, pa so s 
tem omogočili razvoj doline. Bil je 
tudi med ustanovitelji zasavskega 
društva seniorjev menedžerjev in 
strokovnjakov, ki deluje še danes, 
in med prvimi, ki so se v Trbovljah 
začeli aktivno ukvarjati s tenisom. 
Fanc Perme, hvala za vse, kar ste 
storili za naše mesto in ljudi. Za 
seboj ste pustili ogromno sledi, ki 
ne bodo nikoli pozabljene.
V imenu Občine Trbovlje družini in 
vsem, ki so vas imeli radi, izreka-
mo iskreno in globoko sožalje.



10                  Srečno Trbovlje                  OBČINSKE STRANI

TRAJBI

VSE 
PRIPRAVLJENO 
ZA IZPOSOJO 
ELEKTRIČNIH KOLES

Kot smo že pisali v 
februarski številki bo v 
Trbovljah v prihodnjih 

tednih vzpostavljen 
sistem izposoje e-koles, 

ki bo kot prvi takšen 
v Zasavju. Namenjen 

bo občankam in 
občanom, starejšim od 

14 let. Za mladoletne 
osebe bo na pogodbi 

ob registraciji 
potreben podpis 

zakonitega skrbnika 
oziroma staršev. 

Prvih 100 registriranih 
uporabnikov pa bo 

prejelo promocijsko 
vrečko. 

Uredništvo Sistem izposoje e-koles TrajBi bo 
sestavljen iz štirih točk, kjer si bo 
mogoče kolo izposoditi. Te bodo 
pri železniški postaji, Mladinskem 
hotelu Trbovlje, Zdravstvenem 
domu Trbovlje in mestnem parku.
Uporabniki si bodo lahko izposodili 
e-kolo in ga uporabljal skladno z 
splošnimi pogoji, ki so objavljeni 
na spletni strani www.trajbi.si. Ko-

lesa bodo na voljo skozi vse leto, le 
da bo sistem v zimskem času delo-
val v zmanjšanem obsegu. Za upo-
rabo sistema TrajBi bo potrebna 
osebna registracija uporabnika, ki 
jo bo mogoče delno opraviti na ter-
minalu izposoje, mobilni aplikaciji 
ali osebno na izdajnem mestu, kjer 
bodo uporabniki tudi prevzeli kar-
tico in številko PIN, podpisali po-

godbo in se tako v celoti registrirali 
v sistem. Izdajno mesto je v kavar-
ni Mladinskega hotela Trbovlje, na 
naslovu Ulica 1. junija 18, ali v Knji-
žnici Toneta Seliškarja Trbovlje, na 
naslovu Ulica 1. junija 19. Ob regi-
straciji bo treba predložiti osebni 
dokument in telefonsko številko 
ter poravnati letno naročnino, ki 
znaša 10 evrov.

Svojo kartico TrajBi in uporabniške podatke dobro shranite, prav tako tudi številko PIN, ki pa 
je ne imejte skupaj s kartico, da ne pride so zlorabe. Kartica je namreč neprenosljiva. Za vsa-
ko zlorabo je odgovoren izključno uporabnik. Izgubo oziroma krajo kartice ali uporabniških 
podatkov nemudoma sporočite na številko 070 643 966. Ob registraciji sprejmete splošne 
pogoje za uporabo storitve. 

Sistem izposoje e-koles bo občina predala v uporabo takrat, ko bodo to dopuščale epidemi-
ološke razmere. O tem bomo javnost pravočasno obvestili.
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NAVEZAVA ZASAVJA NA AVTOCESTO

1. MAJ - PRAZNIK DELA

AKTIVNOSTI V 
POLNEM TEKU

PRVOMAJSKA BUDNICA PREBUDILA TRBOVELJČANE

Uredništvo

Uredništvo

Na področju navezave Zasavja na 
avtocesto je veliko storjenega. Še 
vedno je projekt v idejni fazi, saj 
ga je treba zaradi velike finančne 
obremenitve, posega v okolje in lo-
kalne skupnosti zelo natančno pre-

V sodelovanju z Delavsko godbo Tr-
bovlje, profesionalnim ozvočeval-
cem Boštjanom Zupanom Zupijem 
ter PGD Klek, PDG Dobovec in PGD 
Čeče je Občina Trbovlje za Trbo-
veljčane in Trboveljčanke pripravila 
prav posebno, razmeram prilago-
jeno budnico. Prebivalcem Trbovelj 
smo pričarali nasmeh na obraz in 
jim zaželeli prijetno praznovanje 1. 
maja, praznika dela. 
Kljub epidemiji ter slabemu vre-
menu se nismo želeli odpovedati 
tradicionalni prvomajski budnici, ki 
je letos potekala malo drugače, kot 
so občani vajeni, vendar nič manj 
praznično. Še posebej veseli smo 
odličnega odziva občanov, ki so ob 
budnici uživali. 

misliti ter začrtati. Gre za dolgoro-
čen projekt, ki zahteva sodelovanje 
občin Trbovlje, Prebold in Hrastnik, 
ki so vanj vključene in tudi z državo. 
Letos je že bil opravljen sestanek s 
konzultantom DRI. Predvidoma v 
drugi polovici leta 2020 je načr-
tovana objava razpisa za izdelavo 
strokovnih podlag. 

Datum Opis aktivnosti
Januar 2019 Priprava pogodbe »Izvajanje konzultantskih 

storitev pri pripravi prostorskega akta za območje 
cestne navezave Zasavja na avtocesto« za podpis s 
konzultantom ter vsemi tremi občinami (Trbovlje, 
Hrastnik, Prebold) – pogodba je v postopku 
notranje kontrole.

Februar 2019 Podpis pogodbe s konzultantom DRI in vsemi 
tremi občinami (Trbovlje, Hrastnik, Prebold); prvi 
sestanek s konzultantom DRI in predstavniki vseh 
treh občin v Ljubljani na DRSI.

Marec 2019 Konzultant DRI pripravi predlog Projektne 
naloge(PN) za strokovne podloge na nivoju idejne 
zasnove (IZP) in regionalni prostorski načrt (RPN); 
predlog je bil poslan občinam v pregled.

April 2019 Občina Prebold zavrne predvideno traso, predlaga 
novo, zahodno od Prebolda z dvema tuneloma; 
na Občini Trbovlje je potekal tretji sestanek s 
konzultantom in z vsemi tremi občinami.

Maj 2019 Sestanek vseh treh občin na DRSI, kjer je bilo 
dogovorjeno, da je potrebno upoštevati vse štiri 
variante za traso.

Junij–avgust 2019 Konzultant je pripravil nove verzije projektne naloge; 
ker pripomb s strani občin ni bilo, so bile te poslane 
v podpis županom; podpisane PN so bile poslane 
konzultantu DRI, nato pa v potrditev in podpis na DRSI.

September 2019 Sestanek delovne skupine in konzultanta na Občini 
Trbovlje; preverba, koliko sredstev bodo občine 
namenile, DRSI zagotovi denarna sredstva za 
strokovne podlage.

Oktober 2019 Sredstva za strokovne podlage v državnem 
proračunu za leto 2020 še niso predvidena; 
dogovori se, da konzultant pripravi termin črpanja 
sredstev za strokovne podlage (1,2 milijona evrov); 
plačila zapadejo v leto 2021.

December 2019 Pripravljen je bil načrt črpanja sredstev.

Januar 2020 Sestanek s predstavniki DRSI na Občini Trbovlje; 
sprejet je bil dogovor, da se čim prej pripravi razpis 
RPN in za strokovne podlage; razpis mora biti 
pregledan in odobren s strani DRSI.

Februar 2020 Sestanek s konzultantom DRI na Občini Trbovlje.

20. april 2020 Konzultant je Občini Trbovlje in DRSI v pregled in 
potrditev posredoval razpisno dokumentacijo za 
izdelavo strokovnih podlag.

Simbolična fotografija predora. Vir 
fotografije: www.parans.com

Z budnico smo začeli že ob 6. uri zjutraj.

Kljub epidemiji smo 
prebivalcem Trbovelj 

s prvomajsko budnico 
pričarali nasmeh na 

obraz.

Godba v parku.
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Občina Trbovlje 
ima v lasti nekaj 

poslovnih prostorov, 
med katerimi so 

tudi gostinski 
lokali. Poslovni 

prostori, namenjeni 
opravljanju različnih 

dejavnosti, se 
načeloma oddajajo 
prazni in jih opremi 
najemnik, gostinski 
lokali pa praviloma 
zahtevajo določen 

vložek lastnika (v tem 
primeru občine), ki pa 

je lahko precej visok. 
Poglejmo, katere 

gostinske lokale ima 
Občina Trbovlje v lasti 

in kako je s prihodki 
z naslova najemnin 

glede na vložena 
sredstva.

Gostinski lokali 
v lasti Občine Trbovlje
Občina ima v lasti gostinske loka-
le: Paviljon park v mestnem parku, 
kavarno v Mladinskem centru Tr-
bovlje, kavarno v Delavskem domu 
Trbovlje in lokal na bazenu. Če bi 
bil lastnik teh lokalov fizična ose-
ba (in ne občina), bi bil njegov cilj, 
da z najemnino zasluži toliko, da 
pokrije stroške obratovanja, vlaganj 
in da zraven še nekaj zasluži. V na-
sprotnem primeru oddaja lokalov 
v najem ne bi bila smiselna, saj bi 
prinašala izgubo in ne dobička. Ob-
čina Trbovlje pa s tega naslova niti 
ne pokrije vseh stroškov, ki jih ima 
z lokalom. 
Najemnine poslovnih prostorov in 
gostinskih lokalov občina določi na 
podlagi zakona, ob tem pa želimo 
poudariti, da to večkrat pomeni, da 
so najemnine pogosto nižje, kot bi 
bile, če bi se enak poslovni prostor 
oddajal na trgu. Povedano druga-
če – od najemnine, ki jo prejme-
mo s strani najemnikov poslovnih 
prostorov, večinoma ne zaslužimo 
ničesar, zato se ob tem pogosto po-
javlja vprašanje o smiselnosti oddaje 
prostorov v najem, ki ne pomenijo 
nujno širšega javnega dobrega. Ob-

KOLIKO OBČINA ZASLUŽI Z 
ODDAJANJEM GOSTINSKIH 
LOKALOV V NAJEM?

Uredništvo čina Trbovlje je v zadnjih 10 letih v 
lokal na bazenu vložila več 10.000 
evrov, ki se z najemnino ne bodo 
nikoli povrnili. Lokala, pri katerih se 
s to dilemo srečujemo najpogosteje, 
sta kavarna v Delavskemu domu Tr-
bovlje in gostinski obrat na bazenu 
(Hajer).

Gostinski obrat 
na bazenu (Hajer)
Občina Trbovlje je lastnik nekdanjih 
prostorov Megasa na bazenu. Zakaj 
nekdanjih prostorov Megasa? Ime 
lokala Megas ni last Občine Trbovlje 
in ga zato ne more uporabljati nas-
lednji najemnik. Prav zato, da ne bo 
imel lokal z vsakim novim najemni-
kom tudi novega imena, se je Obči-
na Trbovlje kot lastnica odločila, da 
izbere ime, ki ga bo lahko uporabljal 
vsak najemnik, ki bo imel lokal v 
najemu. Kot smo to storili že pred 
nekaj leti v primeru Paviljon parka, 
ki danes ne glede na najemnika oh-
ranja enako ime in logotip.
Dolgoročni cilj je povečati obisk na 
bazenu in prihodek z naslova pro-
danih vstopnic, ta sredstva pa vložiti 
v prenovo bazenske infrastrukture. 
To pa bomo dosegli s privabljanjem 
obiskovalcev tudi iz drugih občin, ki 
letnega bazena nimajo. Letos bosta 
prenovljena vhod na bazen, gostin-
ski lokal na bazenu oziroma njegova 

terasa za goste. Želimo pa si, da bi 
v prihodnje imeli sredstva tudi za 
večje posege na bazenu. Problem, ki 
se pogosto pojavlja pri najemu go-
stinskih lokalov, je, da se najemniki 
menjajo na nekaj let oziroma iz se-
zone v sezono. Vsak bi si želel lokal 
opremiti po svoji viziji oziroma oku-
su, ko ga izprazni, pa želi povrnitev 
stroškov, ki jih je imel z vlaganjem 
v prostor. Ker je višina najemnin 
poslovnih prostorov, ki so v las-
ti občine, pogosto nižja, kot bi bila, 
če bi prostor oddajala fizična oseba, 
občina z njo ne zasluži nič, če že, si 
zgolj pokrije stroške. Zato bi povrni-
tev stroškov vlaganja najemniku po 
izpraznitvi lokala za nas pomenila 
čisto izgubo. To je tudi razlog, da kot 
lastniki ne dovoljujemo več vlaganj v 
lastnino občine, saj se tako izogne-
mo plačilu visokih stroškov ob pre-
nehanju najemnega razmerja, prav 
tako pa občina nima nobene garan-
cije za opravljena dela. Lokale zato 
prenavljamo tako, da so uporabni za 
vsakega nadaljnjega najemnika in ne 
zgolj za tistega, ki ima lokal trenu-
tno. Vseeno pa se je treba zavedati, 
da tudi takšen način delovanja za la-
stnika (občino) še vedno pomeni vi-
soke stroške, ki pa so bistveno nižji, 
kot bi bili sicer. 

Na višino najemnine vpli-
vajo različni dejavniki, npr. 
velikost poslovnega prosto-
ra, lega in dostop do lokala, 
opremljenost prostora ter 
stroški obratovanja (ti so 
lahko že vključeni v višino 
najemnine oziroma se ob-
računajo posebej). 

Občina Trbovlje ne pristaja na ime »Kopalnica«, saj si želimo v prihod-
nje privabiti tudi obiskovalce bazena iz drugih občin, ki pa tega ime-
na ne bi dojemali z nostalgijo, tako kot Trboveljčani.  To ime bi lahko 
nakazovalo na to, da to ni bazen, ampak prostor, kjer naj bi se ljudje 
umivali, kar pa ni dobra reklama in promocija. 

Lansko leto je občina pred 
začetkom kopalne sezone 
dvakrat objavila razpis za 
najem gostinskega lokala 
na bazenu in dvakrat zni-
žala ceno. Kljub temu se na 
razpis ni prijavil nihče. Da bi 
vseeno zagotovili osnovno 
gostinsko ponudbo, je lo-
kal začasno prevzela ekipa 
mladinskega centra.

Kavarna v DDT
Zaprtje kavarne v DDT je povzroči-
lo slabo voljo in neodobravanje po-
sameznikov, zato želimo pojasniti, 
zakaj sta se občina in vodstvo De-
lavskega doma Trbovlje odločila za 
ta korak. Bistveni problem, ki ga je 
imela kavarna, je bil, da je na tem 
območju v neposredni bližini šest 
drugih gostinskih lokalov, kar je za 
mesto, kot so Trbovlje, ogromno. S 
tega naslova se gostje in s tem pro-
met porazdelijo med ponudnike, 
zato je smiselno pričakovati, da bodo 
prihodki od prodanih gostinskih 
storitev precej nižji, kot bi bili, če bi 
bil to edini lokal v tem delu mesta. 
Težava se pojavi, ko s takšnim na-
činom delovanja ni mogoče pokriti 
obratovalnih stroškov in stroškov 
dela, tako pa lokal ni rentabilen oz. 
se ne more financirati. Dolgoročno 
to pomeni, da ne more delovati, saj 
najemnik ne more pokriti sprotnih 
stroškov oz. izgube, ki pa se konec 
koncev prevali na lastnika, torej ob-
čino, kar pa nikakor ni sprejemljivo, 
saj gre za javni denar, ki ga ne mo-
remo vlagati v zasebno podjetniško 
zgodbo. Zaradi premajhnega pro-
meta je kavarno v zadnji letih za-
pustilo kar nekaj najemnikov, ki niso 
mogli poravnati osnovnih stroškov. 
Zgoraj opisana dejstva so razlog, 
da si lastnik, torej Občina Trbovlje, 
in vodstvo Delavskega doma Tr-
bovlje želimo preurejen prostor, ki 
bo omogočal druženje in poseda-
nje obiskovalcev našega kulturnega 
hrama ter tako dobil nov smisel in 
namembnost. 

Kljub temu lahko 
rečemo, da se resnično 
trudimo prisluhniti 
najemnikom poslovnih 
prostorov, ki so v lasti 
občine. Skupaj želimo 
reševati izzive, v kolikor 
do njih pride. Prav s tem 
razlogom smo v času 
epidemije najemnikom 
naših poslovnih 
prostorov, za katere je 
veljal Odlok o začasni 
prepovedi ponujanja 
in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji, 
zaradi izrednih razmer 
odpisali najemnine za 
marec in april. S tem smo 
vsaj delno pripomogli k 
temu, da je epidemija 
podjetnike manj 
prizadela.
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STOPILI SMO SKUPAJ IN DOKAZALI, DA ZMOREMO

OBDOBJE 
KORONAVIRUSA      
V TRBOVLJAH

Začetek letošnjega 
leta si bomo prav 
gotovo zapomnili 

po epidemiji novega 
koronavirusa, ki je 

ohromil velik del 
delovanja države. 

Tudi Trbovlje pri tem 
niso bile nobena 

izjema. Za kar se da 
normalno delovanje 

lokalnega okolja v 
danih razmerah sta 

poskrbela Občina 
Trbovlje in Štab 

Civilne zaščite Občine 
Trbovlje skupaj 
z zdravstvenimi 

ustanovami, 
lokalnimi podjetji, 
drugimi lokalnimi 

ustanovami ter 
prostovoljci, ki 

so s svojo dobro 
organiziranostjo, 

težnjo po pomoči 
občanom in znanjem 
pripomogli k lažjemu 

spopadanju z 
virusom.

Občina Trbovlje je bila ena izmed 
prvih, ki je v trenutku zaustavi-
la vso družabno življenje v občini. 
Tako smo v občini že na samem 
začetku epidemije in ob zaprtju 
vzgojno-izobraževalnih ustanov 
začeli z organiziranjem najnujnej-
ših ukrepov in preventivnih dejav-
nosti. Županja Občine Trbovlje in 
poveljnik Štaba Civilne zaščite Ob-
čine Trbovlje sta 15. marca sprejela 
poziv k zaprtju gostinskih lokalov 
in neživilskih trgovin, prav tako pa 
je poveljnik Štaba CZ Občine Trbo-
vlje dva dni pred Vlado RS sprejel 
Odredbo o prepovedi kurjenja v 
naravnem okolju v Občini Trbovlje. 
V sodelovanju s prostovoljkami 
Vrtca Trbovlje in z osnovnimi šo-

S sprejetimi ukrepi smo bili v Trbovljah pripravljeni na najhuj-
ši scenarij. Občina Trbovlje in Štab CZ Občine Trbovlje sta bila 
pripravljena na možnost razširjenja novega koronavirusa. Zdra-
vstveni dom je imel OKREPLJENE svoje TELEFONSKE LINIJE.

 � PRESKRBA PITNE VODE JE POTEKALA NEMOTENO, v pri-
meru motenj smo imeli pripravljen načrt čim hitrejše sana-
cije.

 � ZAGOTOVILI SMO NASTANITVENE KAPACITETE po planin-
skih domovih in drugih ustanovah za primer karantene ter 
izrednih razmer.

 � Pri gostincih smo preverili in UREDILI MOŽNOST ZAGO-
TAVLJANJA HRANE v primeru najhujšega, prav tako smo 
poskrbeli za posode za razvoz.

 � Zdravstvenemu domu Trbovlje smo ZAGOTOVILI DODATNA 
ZLOŽLJIVA LEŽIŠČA za delavce. 

Uredništvo

lami smo pomagali pri organizaciji 
oziroma koordinaciji varstva ot-
rok ter vzpostavili dobro delujočo 
mrežo prostovoljcev in članov CZ, 
ki so aktivno izvajali vse potrebne 
preventivne ukrepe. Da smo se s 
položajem uspešno spopadali, kaže 
tudi podatek, da smo v Trbovljah 
od 13. marca pa do 30. aprila zabe-
ležili zgolj štiri okužene primere z 
novim koronavirusom, kar je naj-
manj v Zasavju in nas uvršča med 
uspešnejše slovenske občine. In na 
kar smo še posebej ponosni, stano-
valce Doma upokojencev Franc Sa-
lamon Trbovlje smo uspeli ohraniti 
zdrave in tako preprečili širjenja 

virusa med najbolj ranljivo skupino 
prebivalstva. 
Zdravstveni dom Trbovlje je na 
sredini marca postal ena izmed 16 
vstopnih točk covid-19 v Sloveni-
ji, zato je bilo potrebno tudi tukaj 
vzpostaviti sistem, zagotoviti po-
stavitev šotorov in v njihovi notran-
josti postelje ter urediti ogrevanje 
šotorov. Glede na skoraj vsako-
dnevni stik zdravstvenih delavcev, 
postavljenih šotorov in zabojnikov 
z morebitnimi okuženimi je Štab 
CZ Občine Trbovlje v sodelovanju z 
gasilci PGD Trbovlje mesto dnevno 
skrbel tudi za njihovo razkuževa-
nje ter prevoz vzorcev v Ljubljano. 

Prav tako je redno potekalo tudi 
razkuževanje prostorov zdravstve-
nih ustanov – Zdravstvenega doma 
Trbovlje, Splošne bolnišnice Trbo-
vlje in Doma upokojencev Franca 
Salamona Trbovlje. Preventivno so 
bili razkuženi tudi prostori podjetja 
Elektro Trbovlje. 
Preventivni ukrepi v naši občini so 
bili še kako pomembni, saj je pre-
bivalstvo naše regije med najstarej-
šimi v državi in bi povečano števi-
lo okuženih zelo prizadelo lokalno 
okolje, predvsem pa v nezavidljiv 
položaj postavilo lokalne zdra-
vstvene ustanove. V Trbovljah smo 
tako po svojih najboljših močeh in 
zmožnostih nenehno zagotavlja-
li vsaj osnovno zaščitno opremo 
zdravstvenim ustanovam ter domu 
upokojencev, ki pa smo mu skupaj s 
prostovoljci Rdečega Križa Sloveni-
je - Območnega združenja Trbovlje 
in PGD Trbovlje mesto zagotavlja-
li razvoz hrane in drugih osnovnih 
dobrin. Na začetku epidemije smo v 
Trbovljah tudi drugim ustanovam, 
kot sta Javno podjetje Komunala 
Trbovlje in Center za socialno delo 
Zasavje, enota Trbovlje, zagotovi-
li vsaj minimalno količino zaščitne 
opreme, ki je takrat ni bilo mogoče 
dobili na trgu, niti s strani države. 
Večkrat smo v Trbovljah z lastnimi 
sredstvi in iznajdljivostjo opravili 
naloge države in tako na primer ta-
ksistom, v najbolj kritičnih razme-
rah, priskrbeli zaščitno opremo, ki 
bi jo sicer morala priskrbeti država. 
Še pred vladnim sprejetjem odloka 
o obveznem razkuževanju skupnih 
prostorov večstanovanjskih stavb 
smo upravnikom zagotovili razku-
žilna sredstva. Za takšno pomoč pa 
smo se odločili, ker v občini nimamo 
občinskega upravljalca stavb in smo 
sledili načelu enakosti, torej vsem 
upravnikom ponuditi enake pogoje 
spopadanja z virusom. 

Ukrepi Občine Trbovlje 
Seveda pa smo v Trbovljah sprejeli 
tudi ukrepe za pomoč podjetnikom 
oziroma ukrepe za zmanjšanje 
vpliva epidemije na gospodarstvo. 
Med drugim smo tako zaradi iz-
rednih razmer odpisali najemnine 
za marec in april – za obdobje od 
16. marca do 30. aprila. Z ukrepom 
bomo vsaj delno prispevali k temu, 
da bi naše najemnike trenutne raz-
mere finančno čim manj prizade-
le in da bi po koncu epidemije čim 
lažje nadaljevali z opravljanjem 
svoje dejavnosti. Prav tako smo 
zamaknili roke za plačilo stavb-

Preventivno razkuževanje. Vir 
fotografije: arhiv PGD Trbovlje mesto
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nih zemljišč, in sicer na 30. junij 
2020. Zavezancem smo zagotovili 
trimesečni zamik plačevanja ob-
veznosti iz naslova nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča. Sku-
paj z Javnim podjetjem Komunala 
Trbovlje pa smo ustanovam, pod-
jetjem in drugim organizacijam, ki 
jim je bilo zaradi kriznih ukrepov 
delo prepovedano oziroma one-
mogočeno, za marec oprostili del 
plačila storitev odvoza komunalnih 
odpadkov. To pomeni, da so imele 
pravne osebe v marcu obračunanih 
zgolj 50 odstotkov običajne količi-
ne odpadkov. Ker je ukrep veljal do 
30. aprila, pravnim osebam do tak-
rat ni bilo treba plačevati storitev 
odvoza, obdelave in odlaganja od-
padkov, zgolj strošek infrastruk-
ture.
Nenačrtovano so se ustavili prihod-
ki občin z naslova tržnih dejavnosti, 

Razkuženi so bili tudi prostori Doma 
upokojencev Franca Salamona Trbovlje. Vir 
fotografije: arhiv PGD Trbovlje mesto

s katerimi se pokrivajo finančni od-
hodki, ti pa se še povečujejo, zato je 
občinska uprava pripravila predloge 
ukrepov za še dodatno racionali-
zacijo poslovanja in znižanja stro-
škov delovanja, k temu pa pozvali 
tudi občinske javne zavode. Soča-
sno s pozivom o zaprtju gostinskih 
objektov in neživilskih trgovin so 
se zaprli tudi vsi javni zavodi, saj se 
tu ljudje radi zbirajo (npr. knjižni-
ca, delavski dom itd.), odpovedali 
smo uradne ure Občine Trbovlje in 
prilagodili poslovanje s strankami 
tako, da z njimi komuniciramo prek 
telefona oziroma e-pošte, da stike 
kaj najbolj omejimo. Ker je življe-
nje na nek način obstalo, je občina 
do 15. aprila podaljšala roke odprtih 
javnih pozivov, razpisov in namer. 
Zaprli in prepovedali smo uporabo 
vseh javnih igrišč v občini, tudi trim 
steze, fitnesa na prostem ...

KORONAVIRUS

DAN V ŠTABU    
CIVILNE ZAŠČITE 

Člani Štaba 
Civilne zaščite 

Občine Trbovlje so 
predvsem v prvih 
tednih epidemije 

obvladovanju 
situacije v Trbovljah 

namenili tudi več kot 
12 ur dnevno. 

V sodelovanju s PGD Trbovlje 
mesto, prostovoljci Rdečega križa 
Slovenije - Območnega združe-
nja Trbovlje (RK - OZ Trbovlje), 
in prostovoljci Društva prijateljev 
mladine Trbovlje so tako do kon-
ca aprila skupaj zbrali več kot 5000 
prostovoljnih ur, kar resnično 
kaže, da so v času epidemije glav-
nino svojega časa posvetili stabili-
zaciji razmer v Trbovljah in pomoči 
drugim. Če se je mnogim občanom 
zaradi prepovedi gibanja in zdru-
ževanje zdel dan enak prejšnjemu, 
definitivno tega niso občutili člani 
štaba, ki so bili nenehno v prip-
ravljenosti in sestavljali načrte za 
najhujše situacije, do katerih pa, 
zaradi dobrega odziva lokalnega 
okolja in sodelovanja občanov, k 
sreči ni prišlo. 
Dan v štabu se je sicer začel že zgo-
daj zjutraj, ko je bilo treba uskladiti 
vse logistične težave za tekoči dan 
in tudi za prihodnje dni, hkrati pa 
reševati še aktualne težave, ki so 

Občina Trbovlje in županja Občine Trbovlje se iskreno zahva-
ljujeta Štabu Civilne zaščite Občine Trbovlje, prostovoljcem 
Društva prijateljev mladine Trbovlje, prostovoljcem Rdečega 
križa Slovenije - Območnega združenja Trbovlje , Zdravstve-
nemu domu Trbovlje, Splošni bolnišnici Trbovlje, trboveljskim 
osnovnim šolam, Vrtcu Trbovlje in Domu upokojencev Franca 
Salamona Trbovlje ter vsem drugim za uspešno sodelovanje 
in veliko vzajemne pomoči, s katero so pomagali občanom ter 
lokalnemu okolju pri spopadanju z epidemijo. 

Uredništvo in Štab Civilne 
zaščite Občine Trbovlje

zahtevale takojšnjo rešitev. Adre-
nalina polni so bili predvsem prvi 

tedni, ko so bili potrebni dogovo-
ri za organizacijo in koordinacijo 

varstva otrok ter prenočitve zdra-
vstvenih delavcev, ko je bilo pot-
rebno postaviti šotore na vstopni 
točki covid-19 in jih tudi opremiti 
ter sprejeti ustrezne ukrepe in od-
loke, ki bi zmanjšali širjenje virusa. 
Prav tako so v sodelovanju z RK - 
OZ Trbovlje, Domom upokojencev 
Franca Salamona Trbovlje in ga-
silci PGD Trbovlje mesto dnevno 
oskrbeli med 120 in 190 občanov, 
ki jim je bilo treba prinesti hrano, 
zdravila oziroma jim pomagati pri 
plačilu položnic, saj je bilo zara-
di razmer odsvetovano zapuščati 
domove. V sodelovanju s PGD Tr-
bovlje mesto so dnevno skrbeli za 
razkuževanje prostorov zdravstve-
nih ustanov, mladinskega hotela, 
kjer so bili nastanjeni zdravstveni 
delavci, Doma upokojencev Franca 
Salamona Trbovlje, njihove eno-
te v Preboldu, Doma upokojen-
cev Hrastnik in prostorov Elektra 
Ljubljana - DE Trbovlje. Prav tako 
je njihov dan vključeval tudi raz-
kuževanje zaščitne opreme zdra-
vstvenih delavcev, s čimer se je 
zagotavljala čim bolj varna obrav-
nava pacientov. Ker je bil Zdra-
vstven dom Trbovlje ena izmed 16 
vstopnih covid-19 točk, je bila tudi 
naloga štaba dnevno organiziranje 
prevoza vzorcev iz celotne zasa-
vske regije v Ljubljano. Ena izmed 
dnevnih dogodivščin, ki jih v šta-
bu izpostavijo, pa je bil tudi prevoz 
kurilnega olja starejšemu paru, 
ki mu ga je na začetku karantene 
zmanjkalo, člani Štaba CZ pa so bili 
v sodelovanju z gasilci PDG Trbo-
vlje – mesto v tistem trenutku edi-
ni, ki so lahko paru pomagali.

Vodila se je tudi evidenca prostovoljcev, ki so bili štabu na 
voljo za kakršno koli pomoč. Slednjih se je zbralo kar 57. Prav 
tako pa so se že v prvih dneh epidemije in posebnih okoliščin 
v Sloveniji javila tudi lokalna podjetja, ki so bila pripravljena 
pomagati civilni zaščiti pri spopadanju z razmerami. 

Člani Štaba Civilne zaščite Občine Trbovlje
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Težki časi so spisali 
številne pozitivne 

zgodbe, ki navdihujejo 
in predstavljajo, 

kako pomembna so 
dobra dela v kriznih 

trenutkih. 

Uredništvo

Mnogi so v teh razmerah svoj prosti 
čas namenili skrbi in pomoči sočlo-
veku, kar je tudi eden izmed koščk-
ov mozaika o uspešnem spopadanju 
z epidemijo novega koronavirusa. 
Podjetji Dewesoft in Katapult sta 
kot prvi v Sloveniji začeli z razpoši-
ljanjem blaga za izdelavo zaščitnih 
pralnih mask. V času akcije sta na 
domove slovenskih, seveda tudi tr-
boveljskih gospodinjstev razposlali 
material za izdelavo več kot 250.000 
pralnih mask, kar je pokazatelj, da 
so si mnogi maske že sami zaši-
li. Ker je v Trbovljah več kot 16.000 
ljudi in če bi občina želela vsakemu 
prebivalcu zagotoviti po dve zaščitni 
maski, bi to pomenilo 32.000 mask, 
kar pa je bilo v tako kratkem času 
neizvedljivo, hkrati pa bi tako veliko 
število pošiljk še dodatno obremeni-
lo poštni sistem. Občina je skupaj s 
prostovoljci kljub temu občanom, ki 
si mask niso mogli zagotoviti, sled-
nje zagotovila. 
Številni prostovoljci so namreč več 
tednov šivali, rezali, pakirali ali 
kako drugače pomagali pri izdelavi 
in razdeljevanju zaščitnih pralnih 
mask, ki so v tem trenutku obve-
zna oprema posameznikov. Skupaj 
so prostovoljci v Trbovljah zašili več 
kot 4500 mask, pri čemer je treba 
izpostaviti, da so šivali doma, na 
svojih šivalnih strojih, torej ni šlo za 
industrijsko izdelavo mask. 
Poleg šivilj so imeli pomembno vlo-
go v času epidemije tudi prostovoljci 
Rdečega križa, prostovoljke Vrtca 
Trbovlje, DPM in vsi drugi, ki so ka-
kor koli pomagali, da smo se v zelo 
zahtevnem obdobju letošnjega leta 
kar se da uspešno spopadali. 

ISKRENA HVALA 
PROSTOVOLJCEM!

#ŠIVALEMASKE

Ker je Trboveljski 
Dewesoft precej 
blaga za izdelavo 
mask razposlal tudi na 
naslove trboveljskih 
gospodinjstev, se nam 
je na Občini Trbovlje 
zdelo prav, da pokrijemo 
del stroškov. A ker 
tega niso želeli, smo 
v soglasju z njimi ta 
sredstva namenili za 
nakup hrane, ki je bila 
dostavljena Rdečemu 
križu Slovenije - 
Območnemu združenju 
Trbovlje  za ljudi, ki jo 
potrebujejo. Dober 
namen je bil tako 
dosežen kar dvakrat.

Hrana, ki je bila predana RK Trbovlje. 

Županja Občine Trbovlje iz-
reka iskreno zahvalo vsem 
in vsakemu posebej, ki ste 
pomagali lokalnemu okolju 
in pokazali, kako veliko srce 
imamo Zasavci. Dokazali 
ste, da znamo stopiti sku-
paj, kadar je treba. Brez vas 
nam ne bi uspelo. 

Na občini smo pakirali maske, ki so jih na dom 
dobili občani, ki si jih niso mogli zagotoviti. 
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Velika in iskrena 
zahvala Občine 

Trbovlje podjetju 
Dewesoft za 

vse prispevke in 
nenehen trud za lažje 

spopadanje Zasavja 
in Slovenije z novim 

koronavirusom. 
Resnično so pokazali 

pripadnost okolju, v 
katerem delujejo. 

Društvo generala 
Maistra za Zasavje že 

več let uspešno deluje 
tudi v zasavskem 

prostoru. 

Uredništvo

Podjetje Dewesoft je lokalnemu 
okolju že od samega začetka epi-
demije nudilo neizmerno pomoč pri 
zajezitvi širjenja virusa. Nesebično 
so Zdravstvenemu domu Trbovlje, 
Splošni bolnišnici Trbovlje in Domu 

ZAHVALA PODJETJU  
DEWESOFT ZA NESEBIČNO 
POMOČ LOKALNI SKUPNOSTI

DEWESOFT

Uspešno sodelovanje lokalnega okolja, predvsem podjetij 
Dewesoft in Katapult, je zaznal tudi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, ki je aprila na obisku v Trbovljah v pod-
jetju Dewesoft Jelki Verk iz More than Beauty za Akcijo ma-
ske za vse podelil nagrado Jabolko navdiha. Na podelitvi so 
bili poleg prostovoljcev, članov Štaba CZ Občine Trbovlje tudi 
županja Občine Trbovlje, župan Občine Hrastnik in predse-
dnik družbe Dewesoft Jure Knez. 

upokojencev Franc Salamon Trbo-
vlje darovali več tisoč prepotrebnih 
zaščitnih mask. Poleg tega so sku-
paj s podjetjem Katapult sestavili 
brezplačne pakete za domačo izde-
lavo ter tako na dom slovenskih in 
seveda tudi trboveljskih gospodinj-
stev poslali material za izdelavo več 
kot 250.000 zaščitnih pralnih mask. 
Pri pakiranju so imeli pomembno 
vlogo prostovoljci DPM, skavti, 
Maša Jazbec in ostali, ki so s srcem 
dali vse od sebe. 
Pa vendar to ni bil edini prispe-
vek lokalni skupnosti. Splošni 
bolnišnici Trbovlje so z združeni-
mi močmi zasavskih podjetnikov 
in vseh treh občin priskrbeli dva 
respiratorja in s pomočjo dob-
rih odnosov s kitajskimi partnerji 
omogočili njun prevoz s Kitajske 
v Trbovlje. Glede na razmere, v 
katerih so se, zaradi pomanj-
kanja zaščitne opreme, znašle 
zdravstvene ustanove, so bile nji-
hove donacije resnično izjemno 
pomembne za zagotavljanje zdra-
vstvene varnosti v Zasavju. 

Jelka Verk prejela Jabolko 
navdiha. Vir fotografije: Mitja Ličar 

Emil Štern

Društvo generala Maistra za Zasavje 
že več let uspešno deluje tudi v za-
savskem prostoru. Njegova osnov-
na naloga je krepitev domoljubne 
zavesti, predvsem med mladimi v 
šolah, in s tem povezano negovanje 
spomina na Rudolfa Maistra. 
Društvo je letos že devetič razpi-
salo literarno-likovni natečaj za 

LITERARNO-LIKOVNI          
NATEČAJ ZA OSNOVNE ŠOLE ZASAVJA

DRUŠTVO GENERALA MAISTRA 

osnovne šole Zasavja. Iz prispelih 
del je razvidna vzgoja za vrednote, 
povezana z odnosom do domovine, 
slovenske kulture in jezika ter do-
mačega kraja. Letos so sodelovali 
učenci OŠ Ivana Cankarja Trbovlje,  

Podjetje Dewesoft je predalo 
ventilatorja Splošni bolnišnici Trbovlje.  

Učenci OŠ Ivana Cankarja na 
strokovni ekskurziji v Kamniku.

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik 
in OŠ Ivana Kavčiča Izlake, Podru-
žnična šola Mlinše. Za spodbudo in 
pomoč se zahvaljujemo mentori-
cam in staršem, ki so otroke spod-
bujali pri ustvarjanju. Opazovalci: 

Vodnik, Maister in jaz je bila tema 
natečaja, ki je povezovala domolju-
be različnih starosti in poklicev. 
Avtorji najboljših likovnih in lite-
rarnih del bodo nagrajeni na re-
dnem letnem zboru članov društva, 
ki je bil zaradi izrednih izmer v 
Sloveniji odložen za nedoločen 
čas. Društvo sicer letno organizira 
društvene večere, predavanje pri-
znanega zgodovinarja, aktivno so-
deluje v zvezi društev, se povezuje z 
drugimi domoljubnimi in veteran-
skimi organizacijami Zasavja, iz-
vede strokovne ekskurzije za člane, 
finančno podpira tudi ekskurzije 
učencev ter dijakov v rojstno hišo 
Rudolfa Maistra v Kamnik. Veseli 
bomo, če se jih bo še več, predvsem 
mladih, odločilo za sodelovanje z 
društvom.
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Posebno zahvalo ob tem izrekamo dr. Maši 
Jazbec, mag. Bogdanu Štehu, Blažu Rojku in 
Dejanu Bregarju, ki so poskrbeli za razvedrilo 
naših stanovalcev. Prav tako se zahvaljujemo 
podjetju Dewesoft, Štabu Civilne zaščite Občine 
Trbovlje, gasilcem PGD Trbovlje mesto, Zavodu 
RS za blagovne rezerve, Občini Trbovlje in 
drugim, ki so pomagali pri dobavi zaščitne 
opreme ali pa so jo darovali sami.

V času epidemije se 
ni spremenil samo 

način življenja ljudi 
v mestih, temveč 
tudi varovancev v 

Domu upokojencev 
Franca Salamona 

Trbovlje. V ospredje 
je prišla knapovska 

solidarnost.

Dom upokojencev Franc 
Salamon Trbovlje

Izredne razmere so stanovalce in 
zaposlene še bolj medsebojno po-
vezale. Z namenom, da bi vsi sku-
paj ostali zdravi, so zaposleni vse 
sile vlagali v čim bolj učinkovito 
preobrazbo življenja v domu. Druž-
beni dogodki se tako niso odvijali 
v skupnih prostorih oziroma po 
nadstropjih, temveč posamično v 
sobah stanovalcev, kjer poteka tudi 
njihova telovadba. V sobah stano-
valcev smo praznovali tudi rojstne 
dneve in praznike, le da smo vse 
te dejavnosti prilagodili razme-
ram. Stanovalci so novice pridobi-
li večinoma z branjem časopisov, 
medtem ko je bife postal trgovina, 
kjer zaposleni izpolnjujejo želje 

PRILAGOJENE DEJAVNOSTI 
V TRBOVELJSKEM DOMU 
UPOKOJENCEV V ČASU EPIDEMIJE 

DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE

Skladno s strokovnimi priporočili je bil dom v času epidemije 
razdeljen na tri območja, ki bi, v primeru prisotnosti okužbe, 
omogočala ločitev zdravih stanovalcev od tistih s sumom na 
okužbo in tistih s potrjeno okužbo.

stanovalcev po priboljških. Kljub 
izrednim razmeram smo v domu 
še vedno organizirali vsakodnev-
no vodeno telovadbo, ki pa smo jo, 
zaradi varnosti, stanovalci izvajali 
v sobah. Če le ni bilo premrzlo so 
se svežega zraka naužili na balko-
nih in terasah, ter s tem poskrbeli, 
da starejši le niso bili samo znotraj 
svojih sob. Prav tako so stanovalci 
v sodelovanju z Društvom Trbovlje 
novomedijsko mesto in JSKD dvak-
rat na teden imeli razvedrilo, za 
katerega so med drugim poskrbeli 
Delavska godba Trbovlje, Orleki, 
Hard Devision in drugi.
Veliko dobre volje so stanoval-
ci skupaj z zaposlenimi pokazali 
s tem, da je petje, kljub izrednim 
razmeram in prepovedi stikov, od-
mevalo po prostorih doma upoko-
jencev, pa čeprav so stanovalci peli 
vsak iz svoje sobe.
Za socialne stike z ožjo, kakor tudi 
širšo socialno mrežo, je bilo poskr-
bljeno z uporabo sodobne teh-
nologije (videa na daljavo). Preko 
tablic in pametnih telefonov so 
stanovalci igrali igrice in brska-
li po spletu, svojcem pa poslali 
tudi kakšen “selfi” oziroma sebek. 
Vsem stanovalcem so bili v času 
epidemije omogočeni tudi telefon-
ski pogovori z njihovimi domačimi. 
Glede na začetno pomanjkanje za-
ščitne opreme pa smo se izdelave 
zaščitnih pralnih mask lotili tudi 
stanovalci in zaposleni v domu.

Epidemiji navkljub 
se niso odpovedali 

velikonočnemu 
barvanju jajc. Vir 

fotografije: DUFS

Telovadba je v domu potekala na varni 
razdalji med stanovalci. Vir fotografije: DUFS

Sodobna tehnologija je stanovalcem omogočila, 
da so ohranjali stik s svojci. Vir fotografije: DUFS 
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Leta 1950 je 
skupina planincev 

ustanovila planinsko 
društvo, ki je svoje 

udejstvovanje 
usmerjalo predvsem 
na Kum in si je zato 

tudi nadelo ime 
Planinsko društvo 

Kum Trbovlje. 

Tradicionalnega 
pohoda Po 

kumlanskem 
mozaiku, ki smo ga 
prvič organizirali v 

letu 2017, ne bo pred 
poletjem.

Marjeta Bricl

Turistično razvojno 
društvo Krajinski park 
Kum Dobovec

V prvih letih delovanja so si priza-
devali na Kumu postaviti planinski 
dom, ki so ga s skromnimi sred-
stvi in z veliko dobre volje ter en-
tuziazma zgradili tik pod cerkvijo 
sv. Neže. Uradno odprtje je bilo 
4. avgusta 1954. Od takrat naprej 
društvo kočo redno obnavlja in 
vzdržuje, da predstavlja prijetno 
zavetišče za obiskovalce. 
Vendar pa je skrb za kočo le del 
dejavnosti. Danes naše društvo 
skrbi za dobrih 42 km planinskih 
poti, ki vodijo na Kum z domala 
vseh strani. Markacisti te poti re-
dno vzdržujejo, urejajo označbe, 
ob večjih vremenskih neprilikah s 
poti očistijo podrto drevje.
Velik pomen planinci pripisujemo 
tudi varovanju okolja. Ne le ob obi-
sku gora, temveč skozi številna pre-
davanja in naravovarstvene izlete, 
ki jih pripravljamo za vse občane 
našega mesta. Te aktivnosti pove-
zujemo z našo osnovno planinsko 

Predvidoma se bomo na to pot 
po razgibanem in hribovitem 
severnem pobočju Kuma, z iz-
hodiščem na Dobovcu, odpravili 
jeseni. 
Lansko leto smo se na dan po-
hoda na vrhu Kuma družili z 
Avseniki, za letos pa smo načr-
tovali aktivnosti v okviru pro-

dejavnostjo, to je obiskovanje gora. 
Prek 30 različnih planinskih izle-
tov, tur, pohodov in taborov prip-
ravimo vsako leto v domače in tuje 
gore, v sredogorje in visokogorje. 
Med vsakoletnimi našimi akcijami 
pa po priljubljenosti vsekakor iz-
stopa tradicionalni novoletni pohod 

na Kum, ki se ga je v 38 zaporednih 
letih udeležilo že blizu 50.000 po-
hodnikov iz vse Slovenije. 
PD Kum v zadnjih letih šteje ok-
rog 200 članov, čeprav jih je bilo v 
boljših letih več kot 1000. V aktiv-
no delo društva se običajno vklju-
či okoli 30 planincev, ki svoje delo 

opravljamo izključno prostovoljno. 
70-letnica je priložnost, da dru-
štvo predstavi svojo dejavnost na 
različnih dogodkih, vendar so nam 
jo tokrat zagodle višje sile. Glavna 
prireditev v počastitev te obletni-
ce, načrtovana za 30. maj 2020 na 
Kumu, bo, žal, odpovedana.

jekta Inspiracija, ki ga Občina 
Trbovlje izvaja v programu In-
terreg Slovenija – Hrvaška. Ker 
je projekt namenjen revitaliza-
ciji industrijske dediščine, bomo 
obiskovalcem poleg rekreacije 
in doživljanja narave ponudili 
tudi spoznavanje drugih zna-
menitosti našega kraja. V pohod 
Po kumlanskem mozaiku bomo 
vključili Naravoslovno učno pot 
kumskega brezokca, se ozrli na 
360 metrov visok dimnik trbo-
veljske termoelektrarne in in-
dustrijsko preteklost zasavske 
doline, se z vrha Kuma razgle-
dovali širom po Sloveniji ter se 
v planinski koči okrepčali s ku-
mlanskimi kulinaričnimi dobro-
tami, s pridihom naše dediščine. 
Pohod bo vsekakor prijetno do-
živetje za domače obiskovalce in 
tiste, ki bodo v naše kraje prišli 
prvič.

70 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA KUM TRBOVLJE

PO KUMLANSKEM MOZAIKU PREDVIDOMA JESENI

PLANINSKO DRUŠTVO KUM

TURISTIČNO RAZVOJNO DRUŠTVO KRAJINSKI PARK KUM DOBOVEC

Pogled na Kum iz zraka. Vir fotografije: Miloš Hudarin

Utrinek z lanskoletnega pohoda 
Po kumlanskem mozaiku.
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Trenutno v našem VGC-ju 
poteka devet programov na 
daljavo, vsem udeležencem 
in preostalim zainteresiranim 
pa smo ves čas na voljo na 
telefonu 03 56 55 131, 068 
613 954, prek e-pošte: info@
vgc-zasavje.si. Konec maja 
pa spet odpiramo vrata 
za vse ljubitelje učenja ob 
upoštevanju vseh priporočil in 
ukrepov pristojnih ustanov.

Zaposleni in 
udeleženci 

Večgeneracijskega 
centra Zasavje se 

počasi privajamo na 
našo novo realnost – 

učenje na daljavo. Še 
enkrat se je izkazalo, 

da so spremembe 
del naših življenj in 

mi smo dokazali, 
kako fleksibilni in 

prilagodljivi znamo 
biti. 

Anja Biljana Lenart

»Iskreno povedano sem presene-
čana in ponosna na vse nas, hitro 
smo zavihali rokave in speljali ak-
tivnosti na daljavo, udeleženci pa 
so se še hitreje odzvali in se nam 
pridružili – vsak iz svojega nas-
lonjala. Mnogi so premagali strah 
pred novo tehnologijo in se odlo-
čili. ''Odločitev za učenje na dalja-
vo je velik privilegij in z odločitvijo 
zanj lahko pridobiš nove poglede in 
razširiš svoja obzorja. Če se odločiš 
za, vidiš, koliko se moraš še nauči-
ti. Pomembno pa je, da se za učenje 
odloči vsak sam pri sebi.'' je zapisal 
Bojan Rus iz Trbovelj. Tako se zdaj 
ponovno dobivamo, obogateni za 
novo znanje in izkušnje.«
Gre nam dobro. Starejši so se na 
daljavo preko aplikacije Zoom in 

AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE V VEČGENERACIJSKEM 
CENTRU ZASAVJE (VGC) – OD DOMA 

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA

ZGODBA UDELEŽENKE CVETKE IZ KARANTENE
V tem šolskem letu sem se prvič priključila »angleškim uricam« na  ZLU v Trbovljah z namenom, da osve-
žim znanje in poskusim sproščeno komunicirati. Ker nas je v skupini 10, smo se hitro spoprijateljili. Mlada 
predavateljica, se je prilagodila našemu predznanju in željam, nas spodbujala, iskala znanje, pohvalila 
napredek ter delovne liste dopolnjevala z ogledi filmčkov, kar nas je opogumljalo, da smo postajali sa-
mozavestnejši pri uporabi tujega jezika. Postali smo povezana skupina, ki se je veselila sredinih srečanj.
Toda v marcu smo zaradi epidemije morali ostali doma. Srečanje je odpadlo – kar je pomenilo, da se do 
nadaljnjega ne bomo slišali in videli. Toda ni bilo tako. Kmalu smo po e-pošti dobili povabilo in navodila 
za učenje na daljavo. 
Prek spletne platforme Zoom, ki omogoča avdio in video komunikacijo, smo se povezali in izpeljali sre-
čanja, udeleženci smo bili veseli, da smo se končno lahko videli, si izmenjali občutke o izolaciji in vsebini 
naših aktivnosti ter se lotili angleških tekstov. Poznala sem Skype, z aplikacijo Zoom pa sem se srečala 
prvič.
Ker sta tudi vnuka uporabljala to spletno platformo, sem se z njima lahko bolj kompetentno pogovar-
jala, ker sem imela tudi svoje izkušnje, onadva pa sta bila navdušena nad menoj. Tehnologija je tista, ki 
nam omogoča, da se pogovarjamo, prebiramo skupinska besedilna sporočila, opazujemo slike in filme, 
se učimo drug od drugega, ne glede na to, kje se nahajamo. Zadovoljni smo, da nam je to omogočeno.
Še vedno pa si želimo čim prejšnjega ponovnega snidenja.
Cvetka Forte, Trbovlje

videonadaljavo.si učili nemščine, 
angleščine celo joga in meditaci-
je so odlične od doma. Stiki, ki jih 
ohranjamo so izjemno pomembni, 
dajejo občutek varnosti, povezano-
sti, poleg tega udeleženci kakovo-
stno porabljajo svoj  čas. Vsi skupaj 
smo se hitro navadili na novo ko-
munikacijo in način dela ter se ob 
tem vsi skupaj ogromno naučili.  

Valentina Uran

Milena Planinšek, ki od januarja 
obiskuje tečaj računalništva v okvi-
ru projekta Centra za pridobivanje 
kompetenc Zasavje (CPK) na Zasa-
vski ljudski univerzi, ugotavlja, da 
boljšega časa za učenje ne bi mogla 
izbrati: »To je ironija usode. Še pred 
koncem tečaja smo dobili priložnost 
za utrditev pridobljenega znanja in 
nadaljevanje učenja na daljavo, saj 
nas je v to prisilila situacija pande-
mije koronavirusa. Pridobljeno zna-
nje s pridom uporabljam pri pomoči 
otrokom pri šolanju na daljavo, pri 
svojih službenih obveznostih dela 
od doma in, ne boste verjeli, še vi-
deokonference sem se lotila …« 
Jezikovne tečaje, ki trenutno pote-
kajo v okviru projekta  CPK za za-
poslene in brezposelne s poudarkom 

na starejših od 45 let, smo  preu-
smerili na učenje od doma. Ko ude-
leženka zapiše na FB, da komaj čaka 

IRONIJA USODE – PRIDOBLJENO ZNANJE    
TAKOJ NA PREIZKUŠNJI

Milena Planinšek, udeleženka 
tečaja računalništva.

tečaj nemščine na daljavo, potem 
vemo, da smo uspeli moč in radost 
učenja deliti naprej. Ljudje se bojimo 

novih poti, izzivov, ker tam še nis-
mo domači in predpostavljamo, da 
bo šlo slabše. Mnogi prepoznavajo 
prednosti učenja na daljavo.
Otroci imajo pri šolanju od doma na 
voljo pomoč učiteljev in staršev, od-
rasli, predvsem tisti, ki še niso vešči 
uporabe sodobnih komunikacijskih 
orodij, računalnika ali pametnih 
telefonov, pa dobijo pomoč pri sve-
tovalkah v Svetovalnem središču. V 
kolikor potrebujete pomoč pri elek-
tronskem naročanju ali drugemu ra-
čunalniškemu opismenjevanju, lah-
ko brez strahu pokličete na številko 
030 722 128  Valentino ali Tino na 
številko 030 722 129, ki bosta z ve-
seljem pomagali. Uporabne poveza-
ve za e-učenje, navdihujoče zgodbe, 
kako so se posamezniki naučili tuje-
ga jezika, računalništva ali podobnih 
kompetenc, najdete na spletni strani 
Zasavske ljudske univerze. 

Na izobraževanje na daljavo 
so se že dobro pripravili. 
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Virus je zelo 
spremenil način dela 

v Delavskem domu 
Trbovlje, zato smo, 
z željo po ohranitvi 

stikov z občinstvom, 
del dejavnosti 

preselili na splet. 

Bogdan Šteh

Na našem Facebooku tako ponuja-
mo ogled nekaj preteklih dogodkov, 
pripravili smo virtualne sprehode 
skozi mozaik na pročelju DDT in 
trboveljskega Gradiča. Učili smo se, 
kako doma izdelati svoj lasten mini 
hologram, in se pridružili vseslo-
venski akciji Noč knjige. 
Številni člani kolektiva smo se od-
zvali na pozive k vključitvi v pro-
stovoljne aktivnosti, ki so olajšale 
vsakdanje življenje občanov. Med 

Letno kopališče s plavalnim ba-
zenom in bazenčkoma za otroke 
ne sameva, saj je v fazi čiščenja in 
prenove. Ko bodo razmere dopuš-
čale, bomo v kopalno sezono vsto-
pili tudi v Trbovljah. Za obisko-

TRBOVELJSKI KULTURNI HRAM V ČASU EPIDEMIJE
DELAVSKI DOM TRBOVLJE

ZA BOLJŠO DIGITALNO PISMENOST
- Aktualna spletna orodja in varna raba (40 ur) – Zagorje (začetek, 3. 6. 2020)
- Excel – nadaljevalni (40 ur) – Zagorje (začetek, 1. 6. 2020)

 NatašaPrijave:

 

ZA OSEBNI RAZVOJ
prijavite se do 30. 6. 2020, začetek septembra
- Učinkovita komunikacija na delovnem mestu (40 ur)
- Ohranimo zdravje in vitalnost (40 ur)
- Finančna pismenost (40 ur)

 Nataša  Prijave in informacije:

ZA  LAŽJE SPORAZUMEVANJE
prijavite se do 30. 6. 2020, začetek 3. 9. 2020
- Priprave na izpite iz nemščine/angleščine in opravljanje javnoveljavnega 
   izpita na RIC- u (30 ur)
- Začetni tečaj nemščine A1 (40 ur)
- Začetni tečaj ruščine A1 (40 ur)

TinaPrijave in informacije: 

t: 03 56 55 126
e: natasa.pirnat-drobne@zlu.si
 

t: 03 56 55 126
e: natasa.pirnat-drobne@zlu.si
 

t: 030 722 129, 03 56 55 125
e: tina.polajnar-povse@zlu.si
 

V KOPALNO SEZONO Z 
UREDITVIJO BAZENA

Uredništvo

drugim smo se pridružili pobu-
di podjetja Dewesoft; pomaga-
li smo zagotoviti ustrezno število 
zaščitnih mask.

valce je Občina Trbovlje skupaj z 
zavodom prenovila vhod v kopali-
šče, poleg tega pa bo obnovljena še 
terasa. Kopalce bo tako pričakalo 
bolj urejeno in varnejše okolje, ki 
bo omogočalo brezskrbno uživanje 
v edinem zunanjem bazenu v Za-
savju. O odprtju vas bomo pravo-
časno obvestili. obvestili.

Na papir smo prenesli veliko idej 
za prihodnje leto, ki so se nam v 
zadnjih mesecih rojevale v mislih, 
nekatere smo že začeli uresničeva-

ti. Še vedno sodelujemo v projektu 
Inspiracija, katerega nosilec je Ob-
čina Trbovlje. V sklopu projekta smo 
prispevali ideje za oblikovanje inte-
raktivne igre, ki bo  domačine in tu-
riste popeljala na nekoliko drugačen 
ogled Trbovelj, ter zasnovali nekaj 
integralnih turističnih produktov, ki 
jih bomo po normalizaciji vsakda-
njega življenja z veseljem predstavili 
zainteresirani javnosti. Poleg tega 
oblikujemo nove strategije in iščemo 
inovativne načine trženja turistične 
ponudbe Trbovelj, saj verjamemo, 
da lahko naše mesto z okolico obi-
skovalcem nudi povsem edinstveno 
doživetje. Del tega je vsekakor Po-
beg iz rudnika, najnovejša vsebin-
ska pridobitev Virtualnega muzeja 
rudarstva, ki je prav tako nastala s 
pomočjo sredstev iz projekta Inspi-
racija. Nemoteno tečejo vse aktiv-
nosti za organizacijo mednarodne-
ga festivala novomedijske kulture 
Speculum Artium 2020. Upamo, da 
bomo lahko goste pri nas ponovno 
pozdravili že poleti, sicer pa s polno 
paro začnemo v jeseni.

Zaposleni v DDT so se pridružili prostovoljnim 
aktivnostim. Vir fotografije: DDT

Pred kopalno sezono smo 
preuredili tudi vhod v bazen.
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Več let je v klekljaricah 
iz Zasavja tlela želja, 
da bi se organizirale 
v društvo, kjer bi se 

družile, izobraževale 
ter prenašale znanje 
na mlajše in starejše 

generacije. 

Evropska komisija 
je marca v okviru 

evropskega semestra 
objavila Poročilo 

o Sloveniji 2020, v 
katerem je prvič 

omenjeno tudi 
prestrukturiranje 

Zasavja kot 
premogovne regije. 

Tina Kuder Veldin

Predvsem zaradi druženja in že-
lje, da se lepote prepletenih niti 
predstavijo tudi širši publiki v 
Zasavju, je bilo pred petimi leti 
ustanovljeno Društvo zasavskih 
klekljaric Srčevke. 
Društvo trenutno šteje skoraj 50 
odraslih članic in 12 otrok. Zag-
nane klekljarice, doma iz kar 
devetih občin, letno pripravimo 
veliko dogodkov, predavanj, iz-
obraževanj, razstav. Največkrat 
gostujemo v Zasavju in seveda 
tudi drugje po Sloveniji. Predlani 
smo z veseljem sodelovale na 11. 
klekljarskih dnevih v Žireh, ki je, 
poleg Idrije, eden izmed največjih 
klekljarskih središč v Sloveniji.
Za letos smo v maju ob 5. oble-
tnici delovanja pripravile obse-
žne razstave, vendar nam je novi 

SRČEVKE PRAZNUJEJO 
PETO OBLETNICO

SRČEVKE

koronavirus preprečil, da bi jih 
postavile. Ker se ne predamo tako 
zlahka in smo vztrajne, bomo  
obletnico praznovale jeseni, do 
takrat pa bodo naše čipke na voljo 
na naši FB-strani, kjer objavlja-
mo novosti.

Slogan Lionizma »we 
serve« – pomagamo 

je v časih ukrepov 
za zajezitev širjenja 

bolezni covid-19 dobil 
globlji pomen. 

Katja Mikula

Martin Šikovc

V stiski so se znašli tisti, ki so že pred 
karanteno čutili pomanjkanje. Ker se 
je začasno ustavil projekt »donirana 
hrana«, ki je omogočala s presežki 
hrane iz trgovin večjih trgovskih ve-
rig zadostiti potrebe socialno šibkej-
ših prebivalcev, se je pokazala pot-
reba po zagotavljanju prehrambnih 
artiklov, predvsem za otroke. 
Člani Lions kluba Brin Trbovlje so 
namenili Rdečemu križu Trbovlje 
za pakete prve pomoči suho otroško 
hrano, Lions klub Trbovlje pa se je 
usmeril v iskanje in zagotavljanje 
pomoči pri pripravi toplih obrokov. 

Evropska komisija v okviru evrop-
skega semestra vse leto nadzira in 
koordinira izvajanje evropskih go-
spodarskih politik v Sloveniji in ji 
daje priporočila za njihovo izbolj-
šanje, objava poročila o državi pa 
je ena od faz evropskega semestra. 
Vključitev Zasavja v letošnje poro-
čilo prav tako dokazuje, da Zasavje 
potrebuje podporo za gospodarsko 
in socialno prestrukturiranje, saj se 

DOBRODELNI V ČASU 
KORONA KRIZE 

V POROČILU EVROPSKE 
KOMISIJE OMENJENO 
ZASAVJE

LIONS IN LIONS KLUB BRIN TRBOVLJE

RRA ZASAVJE

Prek CSD Trbovlje smo dobili in-
formacijo o lokalnem gostincu, ki je 
te že kuhal in jih s pomočjo civilne 
zaščite razvažal družinam s šolo-
obveznimi otroki, ki so ostali brez 
brezplačnega kosila v šoli. Znesek 
je precejšen in predviden za pokritje 
stroškov nakupa hrane za maj. V ko-
likor bodo otroci ostali doma dlje, bi 
si želeli pomoč tudi za junij. Lions 
klub Trbovlje si je zelo prizadeval, 
da bi iz mednarodne donacije Lions 
Internacional v Trbovlje pridobili 
zaščitno opremo, ustrezne zašči-
tne maske, ki bi jih namenili Domu 
upokojencev Franca Salamona. Žal 
do tega ni prišlo, saj so se nameni-
li pomagati predvsem domovom in 
varstvenim zavodom v Sloveniji, ki 
so že imeli okužene. 
Oba kluba se bosta prizadevala po 
svojih močeh pomagati, prepoznati 
in najti najranljivejše, najbolj pomo-
či potrebne člane naše družbe v Za-
savju tudi v prihodnje, saj se bo pra-
va socialna kriza po koncu ukrepov 
pokazala šele v prihodnjih mesecih.

še vedno spopada s težavami zaradi 
opustitve rudarske dejavnosti.
Zaradi onesnaženosti in degradacije 
okolja so predvidene tudi naložbe: 
 � v regeneracijo in dekontamina-

cijo objektov, sanacijo zemljišč 
in projekte za spremembo na-
membnosti;

 � v krepitev krožnega gospodar-
stva.

V prihodnjih mesecih se bo s teh-
nično pomočjo Evropske komisije 
začel pripravljati Načrt za pravič-
ni prehod Zasavja, v katerem bodo 
navedene dejavnosti (projekti), ki 
se bodo podprle s sredstvi meha-
nizma za pravični prehod. V izdela-
vo načrta bodo vključeni vsi zasa-
vski deležniki, ki lahko pripomorejo 
k uspešnemu prestrukturiranju 
regije, hkrati pa lahko ta predsta-
vlja osnovo za okrevanje regije po 
kriznem obdobju, ki ga je povzročila 
epidemija novega virusa. 

Omemba Zasavja v poročilu je pomembna tudi zato, ker v 
njem Evropska komisija analizira trenutno stanje v regiji in 
predlaga ukrepe, ki se bodo financirali iz evropskega me-
hanizma za pravični prehod, iz katerega naj bi bilo zasavski 
in šaleški regiji namenjenih več kot 300 milijonov evrov ne-
povratnih sredstev (in še 700 milijonov povratnih sredstev). 
Ukrepi bodo podpirali naslednje dejavnosti:

 � produktivne naložbe v mala in srednja podjetja, vključno z 
zagonskimi podjetji, ki bodo spodbudile diverzifikacijo ter 
preusmeritev gospodarstva;

 � naložbe v raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter spod-
bujanje prenosa naprednih tehnologij skladno s slovensko 
strategijo pametne specializacije;

 � naložbe v uvajanje tehnologije in infrastrukture za cenov-
no dostopno čisto energijo;

 � naložbe v digitalizacijo;
 � izpopolnjevanje in preusposabljanje delavcev.

Klekljana 
petica, ki jo je 

ustvarila gospa 
Emilija Šašek. 

DUŠEVNO ZDRAVJE 
PO ČASU SOCIALNE 
IZOLACIJE

Rebeka Novak

V enoti Trbovlje društva ŠENT z na-
menom podpore in razbremenitve 
nudimo svetovanje. Dnevno nudimo 
podporo vsem, ki so že vključeni v 
naše programe, pripravljeni smo jo 
zagotoviti tudi vsem posameznikom 
v stiski. Ker povečevanje stisk opa-
žamo iz tedna v teden, predvsem 
pri posameznikih, ki živijo sami, vas 

vabimo, da nas pokličete. Dosegljivi 
smo vsak delovnik med 8.00 in 14.00 
na telefonski številki 03 56 42 670. Z 
razbremenilnimi pogovori prepreču-
jemo pričakovana občutja negotovos-
ti in tako ohranjamo duševno zdravje 
tudi v tem kriznem času. Predvsem 
pa – ostanimo povezani, saj nam ta 
čas ponuja priložnost za medsebojno 
spoznavanje in poglabljanje odnosov, 
kar bo imelo vpliv na naše odnose ter 
življenje v prihodnosti.

ŠENT
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Kmetija Lokošek je živinorejska 
kmetija, ki ima že več kot 10 let 
registrirano rejo kokoši nesnic. 

Kupcem ponujajo vedno sveža jajca 
na kmetiji, na naslovu Strahovlje 21, 

Kisovec, na trboveljski tržnici in v 
mesariji Kramžar. 

T: 070 863 581 

Kmetija Kupšek, Pekarna pod lipo, 
nudi domače pekovske izdelke, slano 
in sladko pecivo, potice, tortice ter 
piškote. Njihova tradicija sega v leto 
1993. 

T: 041 605 080

Kmetija Verk je hribovska kmetija iz 
Knezdola nad Trbovljami. Njihove 
glavne dejavnosti so govedoreja, 
ovčjereja, prašičjereja in reja kokoši 
nesnic, njihovi dopolnilni dejavnosti 
pa sta predelava mesa ter peka peciva 
in potic. Izdelke prodajajo na kmetiji, 
Knezdol 25, Trbovlje, in na trboveljski 
tržnici. Dostavljajo tudi na dom. 

T: 040 204 678

E: info@kmetija-verk.si 

Kmetija Simončič iz Podkraja pri 
Hrastniku kmetuje znotraj smernic 

eko kmetovanja že dvajseto leto. 
Prodajajo domača kokošja jajca, 
sezonsko zelenjavo – paradižnik, 

solato, fižol in kumarice za vlaganje. 
Pri njih pa lahko dobite tudi 

pekovske izdelke ter vloženo sadje in 
zelenjavo ter sokove. 

T: 041 551 177

E: mojca1simoncic@gmail.com 

Kmetija Turnšek se ukvarja z 
govedorejo in prašičerejo, 
zelenjavarstvom in vinogradništvom, 
poleg tega pa lahko pri njih kupite 
tudi domače suhomesnate izdelke 
ter sezonsko zelenjavo. 

T: 031 249 975

Na lahko kupite  Kmetiji Povhe 
različne vrste krompirja, sveža 

kokošja jajca iz proste reje in 
sezonsko zelenjavo. 

T: 031 200 304

Na pridelujejo  Kmetiji Uduč 
paradižnik, papriko, kumare, zelje, 
solatnice, stročnice, veliko drugih vrst 
zelenjave in sadja. Prav tako pa 
vzgajajo tudi goveda in prašiče. 

T: 070 863 581 

Kmetija Klinar se že več kot četrt 
stoletja ukvarja z vzrejokokoši in 

pridelavo jajc brez gensko 
spremenjenih organizmov. Poleg 

tega paponujajo tudi jušne testenine 
in široke rezance.                

T: 041 525 453 (Primož)

Kmetija Hribar, naslovu Marija Reka 
65, ponuja dnevno sveže izdelke iz 
kozjega mleka. Pri njih lahko dobite 
sveže mleko s certifikatom »izbrana 
kakovost«, albuminsko skuto, navadni 
jogurt, sveži mehki sir, sirotko pol trdi 
sir. V sezoni pa tudi meso mladih 
kozličkov in kozje hrenovke. 

T: 031 526 056 (Marko) 

E: marko.hribar8@gmail.com

Kmetija Uštinc iz okolice Ljubljane 
se ukvarja s pridelavo in prodajo 

zelenjave pod imenom Zelenjava iz 
kmetije Uštinc. Pri njih lahko dobite 

gomoljnice, plodovke, solatnice in 
kapusnice. 

T: 041 644 302 (Maja)

E: kmetija.ustinc@gmail.com

Samooskrba s hrano v Sloveniji je še vedno zelo nizka. Po podatkih Statističnega urada RS so v Sloveniji posebno nizko stopnjo samooskrbe v letu 
2018 izkazovale bilance zelenjave (39 %), sadja (48 %), krompirja (48 %) in žit (68 %). Stopnje samooskrbe so bile višje v bilancah mesa (81 %) in jajc 
(96 %). Če se želimo usmerjati v trajnostni razvoj in zmanjšati emisije v zraku ter onesnaženost vod, je eden izmed pomembnejših ukrepov, ki se 
ga lahko posameznik posluži, kupovanje domače oziroma lokalno pridelane hrane. 

V Sloveniji imamo veliko pridelovalcev in ponudnikov živil, ki občanom ponujajo raznoliko, predvsem pa bolj kakovostno hrano, kot jo je moč najti 
v marsikateri trgovini. Že to, da hrana od svojega izvora do krožnika prepotuje zgolj nekaj deset, mogoče sto kilometrov in ne nekaj tisoč, je 
spodbuden razlog, zakaj izbrati domače in ne tuje živilo. Prav tako pa imajo inšpekcije za hrano možnost večjega nadzora hrane, kot če ta 
pripotuje iz Južne Amerike oziroma z drugega konca sveta. 

Tudi občani Trbovelj imajo veliko možnosti pri izbiri domače hrane, nekaj ponudnikov pa vam predstavljamo tudi tukaj. 

Da boste vedeli, kam se lahko poleg tržnice obrnete za doma pridelano hrano, vam posredujemo stike in opise kmetij. 

DOMAČI PONUDNIKI ŽIVIL
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KOLUMNA

Alen Baumkirher

Sam bi se zato raje osredinil na naj-
večjo »pandemijo«, za katero nam 
skozi celotno zgodovino človeštva 

nikakor ne uspe izumiti učinkovi-
tega »cepiva«. To je »pandemija« 
krize človekovih vrednot. Še ved-
no nismo iznašli »cepiva« proti 
človeškemu pohlepu in naivnosti 
množic. Tako me bolj kot snema-
nje medicinskih mask zanima, kdaj 
bomo sneli vse druge. Maske poh-
lepa, hude sebičnosti in apatije. Na-
mesto da se v tem obdobju preveč 
posvečamo redni medijski statistiki 
štetja okuženih, raje pihnimo prah s 
kakšne od knjig, ki se nam že dolgo 
ponuja na policah, ali zakopljimo 
bojno sekiro z bližnjim, ponudimo 
mu malo vpogleda v naše misli in 
strahove. Le kaj nas je pripeljalo do 
tega, da več kozmetike namenimo 
avtomobilom kot sebi in več inti-
mnih pogovorov živalskim prijate-
ljem namesto najbližjim človeškim 
bitjem (pa seveda nimam nič proti 
živalim, nasprotno)? Jasno, kriza 
vrednot.
Zatorej, izkoristimo čas zase in bli-
žnje – za spoznavanje sebe prek 

SNEMANJE MASK 
O pandemiji je težko 

kaj izreči, brez da 
človek s tem ne bi 

koga prizadel ali ujezil. 
Zato bi, vezano nanjo, 

navedel le prvo, kar mi 
ob tem pride na misel: 

človeško nezmerno 
poseganje v naravo 
zaradi dobička. Kar 

nam je in bo narava še 
večkrat vrnila. In to z 

obrestmi.

dela na umu, duhu, telesu in od-
nosih. Le tako bomo lahko lažje in 
bolj strpno pristopili k razumeva-
nju drugih. V sistemu in družbi pa 
predvsem zahtevajmo še več tran-
sparentnosti, več okoljske osveš-
čenosti, še naprej podpirajmo ljudi, 
ki se zavzemajo za (neprecenljivo) 
javno šolstvo in zdravstvo, znanost, 
svobodno novinarstvo ter kulturo. 
Mnogo manj pa vlagajmo v pozor-
nosti in podporo ljudem, ki  ne po-
nujajo rešitev za človeka in okolje 
ter le netijo neskončne prepire med 
»vašimi« in »našimi«. Takšna 
delitev namreč izhaja zgolj iz poh-
lepa (strahu/nevednosti).
Verjamem, da je človek v osnovi 
dobro bitje, ki si želi miru in lju-
bezni. A žal ga premalo dela na sebi 
pripelje do tega, da se v neki spor-
ni situaciji, ko ga preplavijo čustva, 
odzove vse prevečkrat napačno in v 
nasprotju s svojo primarno naravo. 
Po domače – »čustva nam povo-
zijo razum«. Zato začnimo najprej 

pri sebi. Ugotovimo, od kod izhaja 
naša potreba po delitvi ljudi, če pa 
vendar živimo v istem okolju? Če 
to uspemo razrešiti, bo vse steklo 
lažje.
Za začetek bo dovolj že zahvala ob 
koncu dneva malenkostim, ki smo 
jih tisti dan doživeli ali prejeli. Pos-
tanimo bolj aktivni krajani in več 
vlagajmo v delnice osebnostne ras-
ti pa nam bodo rasle tudi finančne. 
Le delo na sebi (branje in učenje) 
in vrednotah, zmernosti, mora-
li, sočutju, solidarnosti in okoljski 
osveščenosti, filozofijah življenja 
in medčloveških odnosih, nas lahko 
pripeljejo do pravih občutkov sreče 
in s tem tistega pravega užitka tudi 
v zmernem materializmu/potro-
šništvu.
Kot pravi stari sufijski rek: ''Človek 
je samo tisto, česar ne more izgubi-
ti v brodolomu.'' Začnimo vlagati v 
prave vrednote. Če nas ne skrbi več 
zase, naj nas vsaj za naše naslednje 
generacije, ki jih imamo tako radi.

Snemanje mask. 
Vir fotografije: Streetpicture
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POUK OD DOMA         
IN PRIPRAVE NA MATURO

JUNAKI NAŠEGA ČASA

Proces učenja se mi 
je v zadnjem mesecu 

postavil na glavo. 

Čeprav se je pouk iz 
šolskih klopi preselil 

v domače prostore 
in je bilo družabno 
življenje omejeno 

na naša domovanja, 
so posamezni dijaki 
Srednje tehniške in 

poklicne šole Trbovlje 
opravljali številna 
prostovoljna dela. 

Metka Dolanc, 
dijakinja 4. letnika GESŠ

Katja Podbregar

Že navsezgodaj zjutraj me na za-
slonu pozdravi profesor za kemi-
jo, s profesorico za matematiko 
pa sem na vezi že skoraj več kot 
s svojo najboljšo prijateljico. Moj 
maček bo kmalu postal učen, saj 
pridno sedi na mizi poleg mene 
in gleda, kako se dijaki 4. letnika 
Gimnazije in ekonomske srednje 
šole Trbovlje pripravljamo na ko-
nec šolskega leta – na maturo.
Vsak dan nam profesorji v spletno 
učilnico objavijo naloge, nato pa 
so čez dan dosegljivi za morebitna 
vprašanja. Lahko jih vprašamo v 
živo prek spleta ali pa prek elek-
tronske pošte. Trudijo se po svo-
jih najboljših močeh, zato sem jim 
hvaležna za njihovo odzivnost, 
prilagodljivost in spodbudne be-
sede, ki so pri samostojnem uče-
nju še kako pomembne. A učenje v 
trenutnih razmerah ni enostavno. 

Dijaki, ki so člani raznih gasilskih 
društev, so v teh izrednih razme-
rah opravili veliko družbenokoris-
tnega dela. Dijaki Tilen Kralj (4. b), 
Žiga Šenkiš (4. a), Žan Juvan (4. c), 
Jaka Kunič (3. a), Matija Jurjevič (1. 
d) in verjetno še kdo v času karan-
tene kot člani posameznih gasil-
skih društev pomagajo pri raz-
kuževanju prostorov, razvozu in 

GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE

SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE

Četrtošolci GESŠ se na daljavo pripravljajo na maturo. 

Dijaki STPŠ pomagali pri 
dejavnostih trboveljskih gasilcev. 

Opazila sem, da potrebujem og-
romno motivacije, samonadzora 
in zanosa, da pri učenju ostanem 
zbrana, ob predpogoju, da imam 
dostop do interneta, svoj raču-
nalnik ter mir v sobi. 
Od nekdaj velja matura za težko 
preizkušnjo. »Učite se, učite se! 

razdeljevanju hrane, delujejo tudi 
kot logistična podpora Štabu Ci-
vilne zaščite Občine Trbovlje. Di-
jak Dominik Janc (1. c) kot prosto-
voljec deluje v okviru Mladinskega 
centra Trbovlje in Društva prijate-

Matura je težka. Če se še niste za-
čeli učiti, ste že zamudili vlak.« 
No zdaj je pa vlak prišel, mi pa 
smo prepuščeni predvsem sami 
sebi. Mi smo se prilagodili, profe-
sorji so se prilagodili, matura pa 
ostaja po starem. Pa smo res tako 
dobri, da bomo brez skupinskih 

ponavljanj v živo in z drugač-
nim pristopom do učenja reševali 
enako težke maturitetne naloge, 
kot so jo pisale prejšnje genera-
cije? 
Matura je stresna – še posebej, če 
uspeh vpliva na vpis na želeno fa-
kulteto in tvojo prihodnost.  

ljev mladine Trbovlje. V Katapultu 
je pomagal pri pripravi paketov za 
izdelavo mask, kot prostovoljec 
pomaga tudi drugim, večinoma 
starejšim, pri opravljanju naku-
pov. Florjan Ostrožnik (4. c) kot 

prostovoljec dela v HIT marketu 
Mercator v Trbovljah.
V zelo resnem položaju so dijaki 
pokazali, da premorejo veliko mero 
sočutja in odgovornosti kljub svoji 
mladosti. Hvala za vašo pomoč.
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ŠOLSKE DEJAVNOSTI NA DALJAVO – LETA 2019 
NEPREDSTAVLJIVO IN NEIZVEDLJIVO, LETA 2020 
IZVEDENO IN NAVDUŠUJOČE

ŠOLA NA DALJAVO – OBRNE VSE NA GLAVO?

Delo učiteljev se 
je dobesedno čez 

noč spremenilo. Iz 
vsakodnevnega, 

za marsikoga 
preglasnega dela s 
približno 25 učenci, 

ki so se menjali 
na 45 minut, smo 

naenkrat prešli na 
celodnevno, samotno 
delo z računalnikom. 

Iz učiteljev v 
razredu smo postali 

videoučitelji. 
Pogrešamo 8.10, ko so 
se odprla šolska vrata 

in so otroški glasovi 
zapolnili šolske 

hodnike.

Vsak po svojih 
najboljših močeh smo 

skupaj »zakorakali« 
v drugačno šolo. In 

čeprav se zdi, da 
je ta obrnjena na 

glavo, je v teh časih 
še kako pomembno, 
da v danih razmerah 

osvetlimo tudi 
pozitivne stvari, ki se 

dogajajo. 

Učiteljice aktiva 
naravoslovnih predmetov

Manja Golobič in   
Nives Dornik

Naše delo je naenkrat postalo po-
polnoma drugačno. Postavljeni smo 
bili pred nove izzive, porajala so se 
nešteta vprašanja, odgovorov je bilo 
malo. In smo zgrabili in obvladali 
to novo pošast ter ugotavljamo, da 
nam kar uspeva. Odzivi učencev so 
pozitivni, le včasih se nam zdi, da 
v razredu nismo imeli le 25 učen-
cev, ampak 125, glede na količino 
pošte, s katero nas zasipajo. Vdih-

Z mislijo na raznolikost učencev, ži-
vljenjskih situacij in učne snovi smo 
se odločili, da k učenju pristopimo 
na ustvarjalen in celosten način. 
Ključna je krepitev medsebojnega 
zaupanja, spodbujanje ter ohranja-
nje osebnega stika in medosebnih 
odnosov – pa čeprav na daljavo. Za-
vedamo se, da prav osebni pristop 
in komunikacija v teh tednih po-

OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE 

OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ

Šola na daljavo. Avtorica 
fotografije: Barbara Hanžič

nemo, odgovarjamo, pišemo, bod-
rimo in pohvalimo ter smo veseli, 
da učenci delajo po naših navodilih 
doma. Pomembno vlogo so odigra-
li razredniki, ki so bili pripravljeni 
podati vse potrebne informacije 
vsakemu učencu. Veseli smo, da se 
naši učenci, tudi pri delu od doma, 
večinoma počutijo dobro. 
Situacija ni naporna samo za 
učitelje, tudi učenci so se mora-

membno podpirajo učenje ter pre-
ganjajo strah, ki učenje hromi. Na to 
pot smo se podali skupaj – ravnate-
ljica,  učitelji, učenci in starši, ki so 
v teh tednih postali naši zavezniki 
na poti do novih znanj. Izkazalo se 
je, da »Tončka na daljavo« ponuja 
priložnosti za krepitev samostojno-
sti, samozaupanja, solidarnosti in 
empatije. K povezanosti in občutku 

li navaditi na številne aplikacije, 
ki učiteljem omogočajo hitro po-
vratno informacijo, da lahko ta-
koj ocenimo, katerega dela snovi 
učenci niso popolnoma razumeli. 
Bolj kot zadeve obvladamo, hitreje 
nam gre, enim in drugim. 
Zadovoljni smo, da so učenci od-
zivni in vodljivi, pripravljeni na 
delo ter ponosni, da jih star-
ši usmerjajo in spodbujajo. Zato 
en velik HVALA vsem staršem, ki 
pomagajo otrokom in učiteljem, 
da lahko dejavnosti izpeljemo na 
daljavo.
Poseben izziv so tudi dejavnosti 
na daljavo, saj mnoge, predvsem 
naravoslovne, vključujejo eksperi-
mente, ki jih je potrebno prilagodi 
domači izvedbi. Odzivi učencev, ki 
so se prepustili številnim idejam 
in doma izdelali atom, pripravili 
enostavno čistilno napravo ali ge-
ometrijsko telo oziroma poskrbe-
li za kosilo svoje družine, so zelo 
pozitivni. In ti dajejo moč učite-
ljem na drugi strani računalnika, 
da iščejo vedno nove načine, kako 
še bolj pritegniti učence, jim prip-
raviti še bolj zanimive dejavnosti 
ter jim kljub popolnoma drugač-
nemu načinu dela predati znanje 
in jih navdušiti za učenje.

pripadnosti je prispeval tudi no-
vonastali šolski časopis. Učenci so 
nas s prispevki spomnili na pomen 
ohranjanja prijateljstva ter z nami 
delili načine za premagovanje stresa 
in ustvarjalno preživljanje časa. So-
dobno tehnologijo smo izkoristili, 
da čas, ko smo vsak zase, naenkrat 
ni več tako strašen. Pomahamo si iz 
domače kuhinje ali dnevne sobe, si 

Učenci so v času izolacije 
pripravili kosilo za družino. 

izmenjamo spodbudne besede, celo 
računamo, pišemo in beremo na ti-
soč in en nov način, ki ga v običaj-
nem šolskem dnevu morda sploh ne 
bi iznašli. 
Tudi učitelji snemajo, motivirajo in 
poučujejo na izvirne načine, nekate-
ri pa se z učenci povezujejo tudi prek 
videokonferenc za namene šolske-
ga dela in tudi nekaterih obšolskih 
dejavnosti. Bližina »na daljavo« 
je postala ključna sestavina našega 
vsakdana. V času socialne izolacije 
so nas pozitivno presenetili tudi naši 
učenci tutorji s samoiniciativnim 
pristopom in nudenjem pomoči prek 
telefonov in videoklepetov. Dokazu-
jejo, da tudi majhni koraki, kot je klic 
prijatelja, lahko pomenijo ogromno. 
Pa niso edini. Trenutna situacija je 
prinesla goro iznajdljivosti, nesebič-
ne pomoči drugim in pogumen skok 
v »neznano«. Marsikateri »jaz« 
se je spremenil v skupni »mi« in 
mnoge probleme pretopil v izzi-
ve. Hvala vsem za pogum, gradnjo 
mostov in podano roko. Neizmerno 
se veselimo ponovnega snidenja na 
naši Tončki, z novimi zgodbami, iz-
kušnjami in s spoznanji, ki jih bomo 
ponesli s seboj, novim dogodivšči-
nam naproti. Saj veste – korak za 
korakom!
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VPIS V GLASBENO ŠOLO

V ČASU OSAMITVE NA EKSKURZIJO 

Prek noči se je zgodilo 
to, kar so bile sanje 

večine osnovnošolcev, 
zlasti najstnikov: stran 

od šole, na telefone 
in pred računalnike. 

Ostati smo morali 
doma, se distancirati 
od družbe, ostajati v 
mejah svoje občine, 

opustiti vse skupinske 
aktivnosti … Ampak 

učenci OŠ Ivana 
Cankarja Trbovlje so 

odšli na ekskurzijo na 
Primorsko. Kako le? 
S pomočjo telefona, 

računalnika ali 
tablice, domišljije in 

natančnih navodil 
učiteljic Biserke Rotar 

in Maše Bricl.. 

Katja Mikula, ravnateljica 

Mojca Lazar Doberlet,
ravnateljica

Kljub razglasitvi pandemije in pre-
ventivnim ukrepom razpisujemo 
za prihodnje šolsko leto 2020/21 
prosta mesta na naši Glasbeni šoli 
Trbovlje, ki je dopolnila že častit-
ljivih 80 let zelo uspešnega delo-
vanja. Informativno prijavo lah-
ko opravite tudi na šolski spletni 
strani. Veseli bomo vašega odziva 
in povpraševanja in ko bomo do-
bili ustrezne informacije, vas bomo 
pozvali, da se nam oglasite. 
Izpostavljeno besedilo: Sprejemni 
preizkusi in vpisi v predšolske pro-
grame bodo potekali od 1. 6.–30. 6. 
2020 v 1. roku in 17. 8.–25. 8. 2020 
v 2. roku (natančna navodila bomo 
objavili takoj, ko bomo seznanjeni 
s priporočili stroke glede ukrepov 
za preprečevanje koronavirusa).
Medtem ko bodo vpisi potekali 
od 1. 7.–7. 7. 2020 v 1. roku in 26. 
8.–31. 8. 2020 v 2. roku. O vpisu v 1. 
razred novo sprejetih učencev vas 
bomo obvestili pisno.

GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE 

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA

klavir, harmonika, violina, kljunasta flavta, 
violončelo (starost 7 do 9 let) kitara (8 do 10 
let), trobenta, pozavna, rog, diatonična har-
monika (9 do 11 let), flavta, klarinet, saksofon, 
bariton (10 do 12 let), viola (11 do 13 let), tuba 
(11 do 18 let) in petje (17 do 24 let)

 � predšolska glasbena vzgoja (starost 5 let – 
do zapolnitve mest v skupini)

 � glasbena pripravnica (starost 6 let – do za-
polnitve mest v skupini)

 � plesne pripravnice 1, 2 in 3 (starost 6, 7 in 8 
let – do zapolnitve mest v skupinah)

 � sodobni ples (9 do 11 let)

Če želite na poučen potep, 
se naučiti nekaj novega, a 
ne zapustiti svojega doma, 
imate pa osnovne računal-
niške kompetence, lahko 
obiščete šolsko spletno 
stran www.osic.si in si navo-
dilo za ekskurzijo ogledate 
v zavihku Izobraževanja na 
daljavo-7.razred-tehniške 
vsebine dne 15. 4. 2020.

Čas odhoda so lahko prilagodili 
svojim zahtevam, popotovali pa so 
lahko cel dan. Z uporabo spletnega 

Učitelji in učiteljice glasbene 
šole so vam pripravili kar 
videopovabila. Najdete jih na 
spletni strani glasbene šole. 

zemljevida so šli po navedeni poti, 
se vmes ustavljali in spoznavali 
posebnosti posameznih geograf-

skih, zgodovinskih ali turističnih 
točk. Mimo Ljubljanskega barja, 
Loma, Planinskega polja, Nanosa, 
vse do Kopra, Pirana, Sečovelj. Po-
stanki na naši (virtualni) ekskurziji 
so bili namenjeni zdravi (domači) 
prehrani in razgibavanju v udobju 
doma.
Zunaj se je prebujala pomlad, učenci 
pa so spoznavali podnebje Primor-
ske, tipične rastline in živali ter se-
veda značilne gospodarske panoge. 
Obisk Luke Koper je bil glavni cilj 
ekskurzije: tam so si lahko marsi-
kaj ogledali. Sečoveljske soline niso 
tako prometne kot luka, so pa za-
nesljivo posebej zanimive. Sprehod 
po Piranu je želja marsikaterega 
Slovenca, naši učenci so (virtualno) 
obiskali Tartinijev trg, se povzpeli 
na obzidje, uživali v razgledu. 

Avtor risbe: Grega 
Muhič, 6. a
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KAKOVOST VODE V TRBOVLJAH

STRANIŠČNA ŠKOLJKA NI SMETNJAK 

Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje 

in hrano, ki je v 
letu 2019 opravil 91 

mikrobioloških analiz, 
ugotavlja, da je pitna 

voda iz javnega 
vodovoda v Trbovljah 
zdravstveno ustrezna 

ter skladna z vsemi 
zakonskimi zahtevami. 

JP Komunala Trbovlje

JP Komunala Trbovlje

V Trbovljah se je s pitno vodo iz 
javnega vodovoda v letu 2019 os-
krbovalo 14.431 prebivalcev v petih 
oskrbovalnih območjih (osrednji 
del, zahodni del, zgornji del Trbo-
velj, Retje in Čeče), količina letno 
distribuirane vode pa je znašala 
1.013.626 m3. 
Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano (NLZOH), Enota 
Novo mesto, ki je izvajal notranji 
nadzor, je glede na rezultate labo-
ratorijskih preiskav vzorcev pitne 
vode ocenil, da je bila voda v vseh 
oskrbovalnih območjih skladna z 
določili zakonodaje in zdravstve-
no ustrezna. 
Skupno je bilo opravljenih 91 mi-
krobioloških analiz, od tega 86 
rednih in 5 občasnih (te so obse-
žnejše in preiskujejo večje število 
parametrov). Fizikalno-kemijskih 

je bilo 43, od tega 41 rednih in 2 
občasni. Pitna voda se dezinficira 
(razkuži) z natrijevim hipoklori-
tom. Dezinfekcija je preventivni 
ukrep, ki odstrani iz vode more-
bitno prisotne za zdravje škodlji-
ve mikroorganizme, med drugimi 
tudi viruse. 
V primeru motene oskrbe s pitno 
vodo na območju javnega vodovo-
da Trbovlje obveščamo uporabnike 

Vlažilni in čistilni robčki v kanaliza-
cijskem sistemu povzročajo velike 
težave, kot so zamašitve in okvare. 
Omenjeno se pojavlja po vsej državi, 
zato slovenska komunalna podjetja 
v okviru pobude Skupaj za boljšo 
družbo pozivamo – Bodi junak, ne 
zamenjaj školjke za smetnjak.
V času epidemije covid-19 je skrb 
za osebno higieno na prvem mes-
tu. Številni ob tem za čiščenje rok 
uporabljajo čistilne robčke, ki pa jih 
potem nepravilno odvržejo v stra-
niščno školjko. V času epidemije 
covid-19 se je na Komunali Trbo-
vlje ravno zaradi robčkov močno 
povečalo število intervencij na ka-
nalizacijskih priključkih. Občane 
zato pozivamo, da VLAŽILNIH IN 
ČISTILNIH ROBČKOV NE MEČETE 
V STRANIŠČNE ŠKOLJKE.
Ravnajte odgovorno in poskrbite za 
svoje zdravje ter zdravje drugih in 
upoštevajte priporočila za preven-
tivno ravnanje.

o ukrepih omejitve ali prepovedi 
uporabe ter preklicih ukrepov na 
spletni strani Komunale Trbovlje 
www.komunala-trbovlje.si, Obči-
ne Trbovlje http://www.trbovlje.si, 
prek Radia Aktual Kum in Regional-
nega centra za obveščanje Trbovlje.
Ob prijavi uporabnikov prek sple-
tne strani Komunale Trbovlje je 
mogoče tudi prejemanje novic na 
e-naslov, kamor sodijo tudi obve-

ščanja o motnjah vodooskrbe. Za 
zdravstveno ustrezno pitno vodo 
je potrebno sodelovanje uporab-
nikov, in sicer tako, da redno izpi-
rajo ter vzdržujejo hišno vodovod-
no omrežje, kar velja še posebej 
po daljši prekinitvi uporabe pitne 
vode. Več o pitni vodi in celotno 
obvestilo o skladnosti pitne vode 
si lahko preberete na www.komu-
nala-trbovlje.si.

OBVESTILO O SKLADNOSTI PITNE VODE

Voda iz trboveljskega vodovoda je ustrezna. 
Vir fotografije: JP Komunala Trbovlje



DPMŽ TRBOVLJE – ENO NAJSTAREJŠIH    
DRUŠTEV ZA ZAŠČITO ŽIVALI 

V Zasavju in Trbovljah 
se lahko pohvalimo, 

da imamo eno 
najstarejših društev 

za zaščito živali v 
Sloveniji. 

Roman Turnšek

Ni sicer najstarejše, peščica jih je 
po letu ustanovitve še starejših, 
čeprav so se nekatera od njih vmes 
preoblikovala, delujejo občasno 
ali pa so v mirovanju. A tudi če-
trt stoletja ni malo, še posebej, ker 
je društvo vsa leta nepridobitno 
in prostovoljno. Šestindvajset let 
je že, odkar je bilo ustanovljeno. 
Takrat, leta 1994, je bilo na sploh 
prvo tovrstno v Zasavju in vrsto 
let tudi edino. Vmes so ga člani 
pomagali ustanoviti tudi v Zagor-
ju, ki pa je po kratkem obdobju žal 
prenehalo z delom in ne obstaja 
več. Pred približno poldrugim le-
tom so v društvu pomagali tudi pri 
ustanovitvi hrastniškega.
Društvo proti mučenju živali Tr-
bovlje je prostovoljna, nepridobi-
tna, dobrodelna in nevladna or-
ganizacija, ki deluje na področju 
varstva živali v Zasavju in Slove-
niji. V prvih petnajstih letih delo-
vanja je opravljalo tudi dejavnost 
reševanja zapuščenih živali in 
neformalno azilsko dejavnost za-
nje, predvsem na območju zasa-

vske regije. Število živali, ki so bile 
prevzete, nameščene, oskrbljene 
in oddane, je zares veliko, saj je 
bilo društvo na tem področju med 
najaktivnejšimi v Sloveniji kljub 
ne prav rožnatim pogojem za delo 
in splošni situaciji. Zadnja leta ne 
opravlja več navedene dejavnosti, 
ki je tudi sicer določena in opre-
deljena v veljavni zakonodaji s 
tega področja kot dolžnost lokalne 
skupnosti ter v obliki javne konce-
sionarne službe, še vedno pa so-
deluje pri njenem izvajanju.
Društvo v zadnjih letih izvaja 
predvsem dejavnosti, ki so opre-
deljene v društvenem statutu: 
področje mučenja ali neustrezne-
ga ravnanja z živalmi, osveščanje 
javnosti, sodelovanje z zavetišči 
za zapuščene živali, sodelovanje 
z istovrstnimi ali sorodnimi or-
ganizacijami v Sloveniji in tujini, 
reševanje oziroma sodelovanje pri 
primerih t. i. zbirateljstva živali, 
pomoč pri reševanju različne soci-
alne ter druge problematike, ki se 
posledično nanaša tudi na (pred-
vsem hišne) živali, pomoč pri od-
dajanju presežnih hišnih živali, 
pomoč pri akcijah t. i. posvojitve 
živali na daljavo, pri akcijah ste-
rilizacij in kastracij prostoživečih 
zapuščenih mačk in podobno.
Srebrni jubilej ni bil obeležen na 
kakšen poseben način. Bilo je de-
lovno kot običajno, sicer pa so le-
tnice le statistični mejniki. Vseka-
kor pa je šestindvajset let obstoja 
in delovanja v situaciji ter pogojih 
dela, kakršne imajo, ter glede na 
to, da je prostovoljcev malo, uspeh.
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DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI TRBOVLJE

Društvo je dosegljivo na naslovu p. p. 67, Trbovlje, na elek-
tronskem naslovu dpmz.trbovlje@gmail.com in na dežurni 
telefonski številki 070 288 168 vsak delavnik in nepraznične 
sobote med 12. in 14. ali 18. in 20. uro. Društvo je doseglji-
vo tudi na Facebooku.  Ker je pri svojem delu v veliki meri 
odvisno od dobrodelne pomoči, so veseli tudi prostovoljnih 
prispevkov. 

Oglašujte 
v našem časopisu.
mediji@trbovlje.si www.srecnotrbovlje.si 03 56 34 800

FOTO: uredništvo
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Mitja Duh

Jernej Simerl

Najbolj znane so tiste, ki izbolj-
šujejo telesno zdravje. Že pol ure 
hoje v naravi bo ugodno vplivalo 
na srčno-žilni sistem, hkrati pa 
boste tako obremenili tudi miši-
ce nog in rok (ob uporabi poho-
dnih palic). Telo boste privadili 
na stres, kar vam bo koristilo pri 

Z rezultati v zadnjem obdobju 
sta se sestri Haberl pričakovano 
uvrstili na seznam kandidatov, 
saj sta med drugim obe aktualni 
državni prvakinji pri mlajših čla-
nicah in članicah ter tudi ekipni 
članski državni prvakinji. Mlajša 
Urša nastopa v kategoriji do 50 
kilogramov, starejša Barbara pa 
v eni težnosti kategoriji višje, in 
sicer do 55 kilogramov. Na olim-
pijskih igrah bodo pri karateju na-
mesto petih težnostih kategorij na 
programu iger tri, združujeta se 
po dve najlažji in najtežji katego-
riji, tako da bo na kvalifikacijskem 
turnirju lahko nastopila le ena. 
Zaradi prestavitve olimpijskih iger 
na leto 2021 je tudi Svetovna ka-
rate zveza prestavila kvalifikacij-
ski turnir, katerega termin pa še 
ni točno določen. V Parizu si bodo 
vozovnico za Tokio priskrbeli 
prvi trije v posameznih težnostih 

spopadanju z raznimi boleznimi. 
Gibanje v naravi ugodno vpliva 
tudi na duševne procese. S hojo 
ali drugo obliko rekreacije namreč 
sproščamo in umirjamo miselni 
proces, kar privede do boljšega 
počutja in do večje sproščenosti. 
Zagotavljam vam, da boste med 

dolgotrajno hojo dobili odgovor 
na marsikatero vprašanje, ki vam 
že nekaj časa ne da miru. Da, prav 
ste prebrali. Rekreacija je prav za-
res koristna za vaše možgane. Ob 
predpostavki, da z njo ne preti-
ravamo, saj si tako naredimo več 
škode kot koristi.

kategorijah. Trenutno je za vse 
športnike situacija podobna, tre-
ningi se morajo izvajati po navo-
dilih pristojnih organov. Prednost 
Urše in Barbare je v tem, da lah-
ko izvajata treninge skupaj, kar je 
pri karateju še kako pomembno. 
Za program dela v tem obdobju 
usklajeno skrbijo klubski in repre-
zentančni trenerji.
V Karate klubu Trbovlje verjame-
mo, da lahko v naslednjem letu, 
ko bomo praznovali 50 let karateja 
v Trbovljah, dosežemo dolgoletne 
želje in sanje milijona karateistov 
po vsem svetu, in sicer da posta-
nemo del olimpijske zgodbe.

ŠPORTNO-HUMANITARNO DRUŠTVO ČLOVEK

KARATE KLUB TRBOVLJE

REKREACIJA V NARAVI 

SESTRI HABERL V BORBI     
ZA OLIMPIJSKE IGRE V TOKIU

Splošno znano je, da 
ima rekreacija veliko 

dobrobiti. 

Članici Karate kluba 
Trbovlje, Urša in 

Barbara Haberl, sta 
bili na začetku leta 

uvrščeni na seznam 
osmih slovenskih 

reprezentantov, ki 
jih je Karate zveza 

Slovenije posredovala 
Olimpijskemu 

komiteju Slovenije, 
kandidatov za nastop 

na kvalifikacijskem 
turnirju v Parizu, kjer 

bi se maju morala 
deliti zadnja prosta 
mesta za udeležbo 

na olimpijskih igrah v 
Tokiu. 

TISK - DIGITALNI TISK - OBLIKOVANJE 
KNJIG, PROSPEKTOV, KATALOGOV, LETAKOV, PLAKATOV, 

VIZITK, KUVERT, DOPISOV, NALEPK, BLOKOV….
ZASTAVE,  ROLL UP PANOJI, PINGVINI, TRANSPARENTI

Reprodukcija CD-jev in DVD-jev
kartonska EMBALAŽA

www.toriprint.si,    041 320 150,    mitja@toriprint.si

Sestri Haberl v borbi za olimpijske igre v Tokiu. Vir: Karate klub Trbovlje
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Spodnje besedilo, ki ga je v svoji knjigi Med hauzi – Takšne in drugačne iz Žabje vasi zapisal 
Leopold Odlazek, dopolnite z manjkajočimi besedami.

Nagrajenci 
z prejšnje 
številke
Izmed prejetih odgovo-
rov smo izžrebali naslednje 
nagrajenke: Nada Odlazek, 
Štefka Lebar in Olga Naglav. 
Iskrene čestitke. 

Rešitve
Rešitve tokratne uganke 
napišite na dopisnico in jo 
s svojimi podatki (ime, pri-
imek, naslov) do 19. junija 
pošljite na naslov: Občina 
Trbovlje, časopis Sr(e)čno 
Trbovlje (nagradna uganka) 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 

Nagrada: brisača Zasavske 
ljudske univerze Zavist je že zelo stara stvar. Tako je bila tudi sestavni del življenja v _________________ In kaj je 

bilo bolj zavistno kot to, da je pri splošnem pomanjkanju soseda na žgance dala še ______________? 
Znano je bilo, da ___________ ženske druga drugi rade gledajo v lonec, kadar kuhajo. Vedno pa se 
le ni dalo, zvečer seveda. Vrata zaprta, __________ zagrnjeno, skozi špranje pri vratih pa prijetno 
diši po _____________ žgancih. »Ali jih bodo zabelili?« se sprašuje nevoščljiva soseda. Radovedno 
_________ se prisloni na špranjo vrat, ali bo zacvrčalo ali ne. O, bo, bo, in sicer še kako zacvrčalo. Ker se 
je gospodinji kar dozdevalo, da nekdo ________________ pri vratih, se je poslužila zvijače. V razgret 
štedilnik porine ___________, lepše povedano pečkodregec, ko se ta dodobra segreje, ga brž porine 
v pripravljeno ____________ vodo, efekt je popoln. »Ocvirke imajo,« ugotavlja radovedna soseda. 
»Zabelili so žgance! Važiči!« O, ko bi ____________ gorela. Koliko energije bi se prihranilo. 

Vir: Leopold Odlazek: Med hauzi: takšne in drugačne iz Žabje vasi. Trbovlje: Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje, 2015.

Uradne ure 
Občine Trbovlje

TOREK
od 8. do 11. ure 

in od 12. do 15. ure
SREDA

od 8. do 11. ure 
in od 12. do 17. ure

Uradne ure 
Upravne enote

PONEDELJEK
od 8.00 do 12.00 

in od 13.00 do 15.00
TOREK

od 8.00 do 12.00 
in od 13.00 do 15.00

SREDA
od 7.00 do 12.00 

in od 13.00 do 17.00
PETEK

od 8.00 do 13.00

LEOPOLD ODLAZEK – 
ZUPANOV LUBO: LIZIKA

ZAGONETKE IN UGANKE

Iz knjige Lepoplda Odlazka: 
Med hauzi.
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IZ TRBOUSKIGA ZGUDUVINSKIGA LADLCA
OZ. KAJ BI MORAL O TRBOVLJAH VEDETI VSAK TRBOVELJČAN

KUOLMKIŠTA
V Slovarju zasavskega 

knjižnega jezika, ki 
ga na spletu oblikuje 
Aleksander Medveš, 

najdemo pod geslom 
kuolmkišta razlago, 

da gre za zaboj 
za shranjevanje 

premoga. 

Katra Hribar Frol

A samo geslo seveda ne zaobjame 
vseh pomenov, ki jih je imela in 
jih še ima sama beseda za prebi-

valce Trbovelj ter drugih krajev, ki 
so »zrasli na premogu«. Koliko 
veselja do življenja je polna kuo-
lmkišta  lahko povzročila in koliko 
žalosti ter skrbi je prinašalo zave-
danje, da kuolmkišta v rudarskem 
domovanju tudi letos ne bo dovolj 
polna, da bi njena vsebina grela 
prebivalce domovanja skozi dolge 
in mrzle zimske dni ter noči. Prav 
tako je kuolmkišta budila veselje 
in prinašala smeh kot priljublje-
no skrivališče med otroško igro 
skrivalnic – vse  dokler ni v igro 
posegel kdo od odraslih in kuolm-
kišti odvzel čarobnost ter ji povr-
nil njen prvotni pomen.
V knjigi Med hauzi – Takšne in 
drugačne iz Žabje vasi popiše Le-
opold Odlazek tudi prigodo, ki 

je privedla do tega, da so se ne-
koč žabjevaški otroci obmetavali 
z zbadljivko »stara mama u ko-
lenkišt«. Odlazek zapiše, da je v 
kuolmkišto nekoč namreč padala 
ena od zlobnejših kolonijskih sta-
rih mam, ki je nič hudega sluteč 
želela na njej spočiti svoje sta-
re kosti. Otroci, ki jih je nenehno 
preganjala, so ji postavili zasedo 
in dvignili pokrov kuolmkište, tik 
preden je stara mama sedla nanjo. 
Telebnila je v kuolmkišto, otro-
ci pa so planili v smeh. Ko pa ven 
vendarle ni prilezla ne sama in ne 
ob pomoči otrok, so le stekli k od-
raslim. Z ganka so starše in druge 
sorodnike klicali z vzkliki: »Stara 
mama u kulenkišt, stara mama u 
kulenkišt!« Odrasli jim seveda 

Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja 
štirikrat letno.
Številka 32, 29. maj 2020
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Sr(e)čno Trbovlje je vpisano v razvid 
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo pod zaporedno številko 1731.
Uredništvo si pridržuje pravico do 
urejanja prispevkov. Vsebina prispev-
kov odraža mnenje avtorjev. Zaradi 
prostorske omejenosti so nekateri 
prispevki objavljeni v spletni različi-
ci www.srcnotrbovlje.si. Vse pravice 
pridržane. Noben del tega časopisa 
ne sme biti reproduciran, shranjen 
ali prepisan v kateri koli obliki oziro-
ma na kateri koli način – elektronsko, 
mehansko, s fotokopiranjem ali kako 
drugače – brez predhodnega pisne-
ga dovoljenja celotne ekipe.

Tokrat izjemoma, zaradi trenutnih 
epidemioloških razmer, ne objavlja-
mo koledarja prireditev. O vseh de-
javnostih vas bodo društva in zavodi 
pravočasno obvestili, prav tako pa 
boste lahko informacije dobili tudi 
na našem spletnem portalu Sr(e)
čno Trbovlje. 

niso verjeli, ko pa stare mame le 
niso nikjer našli, so pogledali še v 
kuolmkišto in jo rešili. 
Kaj kuolmkišta pomeni vsem, ki 
jo hranijo še dandanes, ko kuolma 
v njih že dolgo ni več, ne vemo, 
gotovo pa ohranja spomin na pre-
teklosti in na prednike, ki so na 
kuolmkištah nekoč posedali, se 
na njih smejali, jokali, se objemali 
in včasih »dobili tudi kakšno po 
riti«. 

Viri: 
 � Odlazek, Leopold (2014): Med 

hauzi – Takšne in drugačne iz 
Žabje vasi, Trbovlje, Knjižnica 
Toneta Seliškarja Trbovlje

 � http://www.medves.si/me/
szkj.htm

Kuolmkišta


