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UVODNE BESEDE ŽUPANJE

SPOŠTOVANI TRBOVELJČANI, 						
CENJENE TRBOVELJČANKE.
Vsako obdobje v življenju piše
nove zgodbe, daje nove priložnosti. Tudi obdobje korone je obdobje, ki je za vse nas sicer težko
obdobje, vendar se ga da premagati in preživeti, če se znamo z
njim soočiti. Žal mi je, da je zaradi
trenutne situacije odpadel marsikateri odličen dogodek, kljub
temu pa je na nas, da se trudimo,
da življenje poteka čim bolj nemoteno naprej, saj bi ob ponovnem zapiranju izgubili vsi. Zato je
na nas, da odgovorno spoštujemo
pravila nošenja mask, razkuževanja rok, da ne bo treba nikjer več
zapirati ustanov, ustavljati podjetij, saj bi bile posledice nepredstavljive. Smo živa bitja, ljudje, ki
potrebujemo družbo, aktivnosti
in svoje življenje, zato se potrudimo, da bomo kar se da »normalno« preživeli tudi to obdobje.
Naši predniki so morali preživeti
marsikatero težko obdobje in jim
je uspelo, zato verjamem, da tudi
tokrat ne bo nič drugače.
Prav zato, ker je prav, da poskušamo živeti kar se da normalno
naprej, ob upoštevanju določenih
pravil, smo tudi na občini izvajali številne projekte, ki so opisani
tudi v tej številki. Največji pa nas
čakajo prihodnje leto, težki več
kot 7 milijonov evrov, kar bo za
našo občino eno najzahtevnejših

obdobij, saj gre tukaj za projekte s področja evropskih sredstev.
A delamo jih za to, da bo mesto
naredilo še kakšen korak v prihodnost, korak naprej. Dva projekta
bosta s področja gospodarstva,
en projekt s področja trajnostne
mobilnosti in en s področja varovanja okolja. Prav tako aktivno
delujemo na področju povečanja
števila stanovanjskih enot in si
želimo, da bi tudi prihodnje leto
zrastel še en nov stanovanjski
blok. Prizadevamo si tudi, da bi v
prihodnjih dveh letih vzpostavili
novo naselje z gradbenimi parcelami za gradnjo stanovanjskih
hiš. V Trbovljah je namreč vse
več povpraševanja po novih stanovanjih in gradbenih parcelah,
ki trenutno niso na voljo. Veliko bi lahko še pisali o projektih,
ki se pripravljajo na občini ali pa
so tik pred izvedbo, a bo tudi za
to v prihodnje še dovolj časa. Do
takrat pa vam želim, da pazite
nase, da spoštujemo ukrepe z namenom, da se nam ne bi zgodilo
žarišče okužb v naši dolini in da
bi kar se da mirno preživeli te jesenske dni.
Vse dobro vam želim.
Županja Občine Trbovlje
Jasna Gabrič,
mag. pol., uni. dipl. ekon.

PREDAJA INVESTICIJ

PRENOVLJENO PARKIRIŠČE NA ULICI 1. JUNIJA 4
Uredništvo
Občina Trbovlje je v uporabo predala urejeno parkirišče na naslovu
Ulica 1. junija 4. Na odprtju, ki je
bilo prilagojeno trenutnemu epidemiološkemu stanju v državi, so

bili samo tisti, ki so bili neposredno povezani z investicijo. Občina je
investicijo sicer financirala sama,
del sredstev pa je prišel iz pobranih parkirnin. Filozofija občine je
namreč, da sredstva pridobljena iz
parkirnin namenjamo nazaj v infrastrukturo.

Trak je županja prerezala skupaj
s podpredsednikom KS Center in
sekretarko RKS – OZ Trbovlje

Prenovljeno parkirišče dopolnjuje
videz Parka kulture pred pošto.
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1. JUNIJ

LETOŠNJE PRAZNOVANJE
OBČINSKEGA PRAZNIKA
DRUGAČNO KOT PO NAVADI
Uredništvo

Osrednja slovesnost
ob prazniku Občine
Trbovlje je letos zaradi
epidemije novega
koronavirusa in
veljavnih preventivnih
ukrepov potekala
v ožjem krogu
povabljenih.
Kljub temu je Občina Trbovlje
nagrajencema najvišjih občinskih
priznanj in prejemnikom zahval
pripravila slovesnost, na kateri so
počastili praznik našega mesta,

hkrati pa se nagrajencem zahvalili
za vse prispevke za razvoj Trbovelj.
Prvojunijski nagrajenec je postal
Bojan Šoper, naziv častni občan pa
je prejel Jože Kotar. Letos se je županja tudi odpovedala podelitvi posebne nagrade županje Občine Trbovlje, namesto tega pa je podelila
zahvale službam in podjetjem, ki
so pomembno prispevali k delovanju sistema med epidemijo. Zahvale
so prejeli poveljnik CZ Občine Trbovlje, PGD Trbovlje mesto, Rdeči
križ OZ Trbovlje, Društvo prijateljev
mladine Trbovlje, Zdravstveni dom
Trbovlje, podjetje Dewesoft, d. o. o.,
direktorica podjetja More than Beauty in Splošna bolnišnica Trbovlje.
Za glasbeno popestritev je poskrbel
lanski zmagovalec Slovenske note
Denis Trap.

Najvišje občinsko priznanje – prvojunijsko
nagrado je prejel Bojan Šoper.

Osrednja slovesnost ob 1. juniju je zaradi
razmer potekala v ožjem krogu povabljenih.

Naziv častni občan je šel letos v roke Jožetu Kotarju.
Osrednja slovesnost

Fotoutrinek z osrednje slovesnosti
ob občinskem prazniku

Letos so bile podeljene zahvale županje.

Drugi dogodki, ki po navadi potekajo
ob občinskem prazniku, so bili letos
zaradi covid-19 odpovedani.
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PROSTOVOLJSTVO

TRBOVLJE PRIJAZNE DO
PROSTOVOLJSTVA
Uredništvo

Občino Trbovlje je
strokovna komisija
Slovenske filantropije
že četrtič zapored
prepoznala kot
do prostovoljstva
prijazno mesto.
Trbovlje so ena izmed 24 slovenskih občin, ki spodbujajo prostovoljstvo, zagotavljajo podporo de-

lovanju prostovoljskih organizacij,
soustvarjajo pozitivne družbene
vrednosti prostovoljstva v lokalni
skupnosti in skrbijo za promocijo
prostovoljstva.
V okviru 21. nacionalnega tedna
prostovoljstva je Slovenska filantropija na slovesni dan prostovoljstva, 25. maja 2020, razglasila
prejemnike nazivov junaki našega
časa, naj prostovoljec in naj prostovoljka v javni upravi, naj mentor in naj mentorica prostovoljcev
ter prostovoljstvu prijazno mesto.
Priznanje prostovoljstvu prijazno
mesto 2020 je za Občino Trbovlje
prevzela podžupanja Maja Krajnik.

Občina Trbovlje se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem
organizacijam in posameznikom v Trbovljah, ki s svojim
delom spodbujajo in širijo prostovoljstvo, obenem
pa želi poudariti, da je naziv, ki ga je občina prejela
že četrto leto zapored, tudi priznanje njihovemu
delu, vztrajnosti in dobri volji. Zato se Občina Trbovlje
resnično zahvaljuje vsem, ki ste kakor koli prispevali,
da občina ohranja naziv prostovoljstvu prijazno mesto
že od leta 2017. Občina Trbovlje bo tudi v prihodnje
prek svojih organizacij, ki jih financira, vzpodbujala
prostovoljstvo in projekte s tega področja.

Priznanje »prostovoljstvu prijazno mesto«
je prevzela podžupanja Maja Krajnik.

PARKOMATI NA ULICI 1. JUNIJA

ŠE VEDNO MOGOČE TUDI
BREZPLAČNO PARKIRANJE
Uredništvo

Z začetkom septembra
se je na parkiriščih
od Knjižnice Toneta
Seliškarja do vključno
urejenega parkirišča
nad Parkom kulture
vzpostavilo plačljivo
parkiranje.
A obiskovalci lahko še vedno parkirajo tudi brezplačno. Prvih trideset minut je namreč parkiranje
še vedno brezplačno, zato lahko
občani in obiskovalci Trbovelj
svoje kratkotrajne obveznosti,
kot so obisk knjižnice, trgovine,
pošte ..., še vedno opravijo brezplačno.
Cena parkiranja je sicer enaka
kot na že vzpostavljenih conah
parkiranja, torej prvih 30 minut

brezplačno, vsako nadaljnjo uro
pa je cena parkiranja 50 centov.
Parkiranje je plačljivo samo med
delovniki (pet dni v tednu) med 7.
in 16. uro, medtem ko je po 16. uri
in čez vikend parkiranje še vedno
brezplačno.
Glede na to, da na tem območju
ni potreb po dolgotrajnem parkiranju, bodo parkirišča na voljo obiskovalcem, zaradi pol ure
brezplačnega parkiranja pa iz naslova parkirnin ne pričakujemo
večjega prihodka.
Stanovalci večstanovanjskih stavb
imajo še vedno omogočeno brezplačno parkiranje, zato smo iz
sistema plačljivih parkirnih mest
izpustili območje od Mladinske
knjige do križišča pri nekdanji trgovini Dežman. Še vedno pa ostajata brezplačna tudi parkirišče
pri Delavskem domu Trbovlje in
prenovljeno parkirišče na Ul. 1.
junija 4.

Plačljive parkirnine so skladne s Celostno
prometno strategijo Občine Trbovlje.
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ZASAVSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR (ZPI)

OBČINA PRIDOBILA
1,6 MILIJONA EVROV
Občina Trbovlje

Občina Trbovlje
bo za vzpostavitev
Zasavskega
podjetniškega
inkubatorja (ZPI) od
Evropskega sklada
za regionalni razvoj
prejela približno
1,2 milijona evrov
evropskih sredstev in
še dodatnih približno
410.000 evrov
sredstev iz državnega
proračuna, skupaj
torej neverjetnih 1,6
milijona evrov.
Projekt Zasavskega podjetniškega inkubatorja je vreden približno
2 milijona evrov. Njegov namen je

vzpostavitev ustrezne infrastrukture oziroma podpora zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s
potencialom hitre rasti na področju storitev in fizičnih proizvodov,
s čimer želimo spodbuditi razvoj
gospodarstva v Trbovljah.

ZPI kot spodbuda
inovativnim
posameznikom in
prodornim podjetjem

uspešnih zgodb, širilo zavedanje
o novih poslovnih priložnostih,
spremenilo dojemanje podjetnosti, inovativnosti in podjetništva
ter okrepilo storitve podjetniškega podpornega okolja. V okviru
operacije se bo izboljšal potencial
podjetij za internacionalizacijo v
nadaljnjih fazah razvoja, pove-

čalo se bo število novih delovnih
mest, izboljšalo se bo tudi poslovno okolje. Operacija bo imela širši
družbeni vpliv oziroma odgovor
na družbene izzive ter prispevek k
spodbujanju regionalnega razvoja,
kar je v naši občini ključnega pomena za razvoj občine in regije kot
celote.

Predvidena zunanjost stavbe ZPI

Zasavski podjetniški inkubator bo
namenjen podpori mladim in prodornim podjetjem ter inovativnim
posameznikom. Hkrati bo omogočal dvig števila novonastalih podjetij in povečal možnost preživetja
podjetij v zgodnjih fazah razvoja. Z
vzpostavitvijo Zasavskega podjetniškega inkubatorja bodo pozitivni vplivi vidni predvsem v zmanjšanju brezposelnosti pa tudi pri
razvoju človeškega potenciala.
ZPI bo tako omogočal ustvarjanje
novih podjemov prek zagona in
delovanja podjetij, obstoječih in
tudi »start-upov«. Takšno okolje
bo ustvarilo klimo za podjetništvo
prek promocije podjetništva in

Zasavski podjetniški inkubator bo predstavljal idealno
priložnost, ki bo zajela vse znanje in izkušnje, ki so se
v Trbovljah kopičili desetletja, predvsem s področja
strojništva, to pa se bo nadgradilo z novimi metodami in
tehnologijami ter prešlo v industrijo 4.0. Vključene bodo
namreč »pametne tovarne« (novi izdelki, digitalizacija
procesov, nove rešitve …) in moderni materiali.

INVESTICIJE

DVIGALO V STAVBI TRBOVELJSKE KNJIŽNICE
Občina Trbovlje
Občina Trbovlje je v juliju občanom
v uporabo predala dolgo pričakovano dvigalo v stavbi, v kateri so
tudi: Knjižnica Toneta Seliškarja,
Zavod za zaposlovanje – območna služba Trbovlje in Uprava RS
za zaščito in reševanje – izpostava Trbovlje. Z investicijo so občanom, še posebej gibalno oviranim
omogočili prej zelo otežen dostop
do storitev, ki se v stavbi nahajajo.
Vgradnja dvigala je ena izmed več-

jih investicij na področju projekta
Občina po meri invalidov. Pretežni
del investicije je financirala Občina
Trbovlje, ki je tudi večinski lastnik
stavbe. Vse prisotne je nagovorila
županja Jasna Gabrič ter skupaj s
podpredsednikom Krajevne skupnosti Center in z direktorico Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje
slavnostno prerezala trak, s čimer
je predala dvigalo v uporabo. Investicija vgradnje dvigala je izjemnega pomena, saj smo s tem omogočili lažji dostop do knjižnice, kar
je bilo prej marsikateremu občanu
onemogočeno.

Pred začetkom del je morala občina odkupiti
posamezne dele stavbe, za kar je morala odšteti
kar 165.000 evrov in še dodatnih 8.000 evrov za vso
potrebno dokumentacijo. Vrednost vgradnje dvigala
znaša približno 160.000 evrov.

Dvigalo omogoča lažji dostop do vseh storitev v stavbi.
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INTERVJU Z ALENKO KNEZ

S. O. S. ŠOLA SE
ZAVZEMA ZA DOBRO
JAVNO ŠOLO
Uredništvo

V lanskem šolskem
letu so se učenci
in starši srečali s
povsem drugačnim
načinom šolanja.
Učenje, ocenjevanje
in utrjevanje znanja
so namreč potekali
na daljavo. Nekateri
starši so takrat
spoznali, da svojim
otrokom ne znajo
pomagati oziroma
jim jih ne uspe
motivirati za učenje
matematike, ki je
mnogi ne marajo. A
matematika ni bav
bav; pravzaprav je
lahko zanimiva in
še kako pomembna
veščina v življenju.
Ste soustanoviteljica portala www.
sos-sola.si, ki staršem in učencem
pomaga pri spopadanju s težavami z matematiko, ki je po navadi
najmanj priljubljen predmet med
učenci. Zakaj menite, da je to tako?
Bi to lahko spremenili?
»Matematika je poleg maternega
jezika drugi najobsežnejši predmet
v OŠ. To pomeni v večini razredov
4- krat tedensko, v tretjem in četrtem razredu pa celo vsak dan.
Matematiko vedno ponazarjam s
stopnicami, pri čemer vemo, da dve
še lahko preskočimo, več pa gotovo ne. Če se pojavi luknja v znanju,
se ta v naslednjih razredih veča in
povzroča velike težave. Gotovo bi v
prvih treh razredih z zmanjšanjem
količine snovi in utrjevanjem v šoli
odločilno popravili trenutno stanje.

Prečistiti bi bilo torej treba učne
načrte. Učitelji in učenci bi imeli
lažje delo, osnovna matematična
znanja bi bila temeljitejša. Tehniki
bi temu rekli večji izkoristek.«
Kaj je največja prednost portala
sos-sola?
»Portal obsega tri dele: liste za šolarje, povratne informacije in strani
za starše. Prva dva dela sta brezplačna in omogočata tiskanje lista z nalogami obravnavnega sklopa v šoli,
nato pa na osnovi spremljanja, kako
je otrok reševal list, ugotovite, kaj
otroku dela težave. Tako kot pri
zdravniku – postavite diagnozo. V
zadnjem delu, ki je simbolično plačljiv, pa lahko starši preberejo nasvete, postopke reševanja, zahteve
učnega načrta, torej dobijo 'arcnije'.
Katarina Bebar je oblikovala vsebino
portala, spletno stran pa je postavljal David Hanč. Za vsebine nalog
smo vsi trije ure in ure študirali tujo
in domačo literaturo.«
Za časopis Dnevnik ste dejali, da se
v prvih treh razredih osnovne šole
lahko naredijo tako velike luknje,
da jih je pozneje težko zakrpati.
Te luknje se nato najbrž kopičijo
in predstavljajo stiske pri učencih
in strah pred matematiko. Kako
bi lahko to spremenili, da to ne bi
bilo več tako?
»Osebno mislim, da je velik krivec
za neutrjene temelje spiralna oblika
obravnave posameznih učnih tem.
Pri nas v vsakem razredu vsako
snov obravnavamo po malem, na
Finskem pa ne. Velikokrat se tudi
prehitro uvajajo pojmi, za katere
otroci še niso zreli. Ne smemo pozabiti, da je lahko najmlajši prvošolec star 5 let in 8 mesecev, njegov
najstarejši sošolec pa 6 let in 8 mesecev. Skratka: posamezne sklope
bi morali obravnavati bolj strnjeno,
dlje časa, z veliko vaje, za to pa bi
moral imeti učitelj več časa. Posledično to pomeni zmanjšati obseg
učne snovi.«
Med epidemijo in šolanjem doma
se je veliko staršev znašlo pred
velikim zalogajem, saj niso znali

S. O. S. šola podpira javno šolo ter se zavzema za
resnično znanje šolarjev in veselje do matematike.
Podpira tehniko in naravoslovne poklice ter se s svojimi
aktivnostmi zavzema za ustvarjalna in perspektivna
delovna mesta v gospodarstvu v Zasavju in Sloveniji.

Otroci so nad delavnicami navdušeni.
pomagati otrokom pri učenju, reševanju nalog … Bi lahko na kak
način mogoče pomagali tudi staršem?
»Povedala bom kar konkreten primer na osnovi štiriletnih pogovorov
s starši. V prvem razredu učenci
obravnavajo števila do 20, v drugem do 100, v tretjem že do 1.000.
Zelo dolgo časa dvomestna števila
seštevajo in odštevajo vodoravno.
Uporabljajo nogice zgoraj, nogice
spodaj … Starši mi pripovedujejo, da
so popolnoma zbegani, ker se sami
niso učili računati na ta način. Otroci jih začudeno gledajo, starši pa
se morajo najprej sami naučiti postopek, da potem lahko naučijo otroke. Na koncu tretjega razreda pa
začnejo računati s podpisovanjem,
kar je za veliko učencev bistveno
lažje, hitreje pridejo do pravilnih
rezultatov in to tudi sami povedo.«
Menite, da ima šolanje na domu,
kakršnega smo bili deležni spomladi, veliko negativnih učinkov?
Nekateri učitelji so že opozarjali na velike razlike med učenci ...
Kako zdaj te razlike zmanjšati?
»Najprej naštejmo pozitivne učinke. Učenci in starši so spoznali, da
je učiteljevo delo pomembno in
njegova razlaga nenadomestljiva.
Dobri učitelji zaslužijo vse spoštovanje in zaupanje brez vmešavanja
staršev. Pomembno je, da imajo
mladi urnik, dnevno zaposlitev in
obveznosti ter da se družijo z vrstniki. Starši so spoznali globino in
obseg učne snovi ter ugotovili, da ni
primerljivo njihovo šolo.
Negativni učinki pa so: velika neenakost v pogojih dela za učence
(učno okolje, pomoč staršev pri
učni snovi. ...), razlike med šolami
v zahtevnosti, razlike med učenci

v razredu glede znanja, preobilica
učnih strokovno nepotrjenih gradiv.
Razlike bi lahko zmanjšali, če bi na
začetku preverili resnično znanje
učencev brez ocenjevanja. Temu bi
sledili analiza rezultatov kot osnova
za pouk do novega leta, do novega
leta proste roke učiteljem za dopolnjevanje manjkajočih temeljnih
vsebin, temeljita prilagoditev učnih načrtov za to šolsko leto z odgovornostjo ministrstva za šolstvo
in zavoda za šolstvo ter obvezno
upoštevanje mnenj dobrih učiteljev
praktikov.«
Kakšen je odziv na vaše delavnice
pri otrocih in starših? Jih veliko
prihaja iz Trbovelj ali od drugod?
»Pri povratnih informacijah staršev se skoraj vedno pojavlja beseda,
da so bili otroci navdušeni. V današnjem svetu, ko je otrok izpostavljen
nenehnim dražljajem, ko je naravnan na 'takoj in zdaj' in je neučakan, je takšno občutenje, in to celo
matematike, gotovo sporočilo, da
nekaj delamo prav. Vidimo, da je naš
– vedno rečem – 'starinski' pristop,
ko ga popolnoma odmaknemo od
zaslonov in mu damo v roke uporabne predmete, ki jih skozi zgodbe
prevajamo v matematiko, za otroke zanimiv. V poletnih delavnicah
so bili otroci iz Sežane, Ljubljane,
Maribora, Hrastnika, Krške vasi, iz
Kisovca … Nekateri otroci so bili v
naših delavnicah že večkrat.
V obeh primerih se je potrdila moja
hipoteza, da je treba pravočasno in
zelo zgodaj prepoznati težave pri
razumevanju matematike.«
Kdo se po navadi največkrat obrne
na vas?
»Sem strojna inženirka in sem vse
življenje matematiko uporabljala

OBČINSKE STRANI
kot orodje za reševanje strokovnih problemov. Zato smo zdajšnja
prizadevanja poimenovali uporabna matematika, ki je v vseh porah
našega življenja. Vedno povemo, da
nismo strokovnjaki za hude težave
pri matematiki. Sem pa počaščena,
da so me povabili predavat na Inštitut za disleksijo, in smo se tako
povezali, da bomo jeseni sodelovanje nadaljevali. Veliko mi pomeni,
da zaradi sodelovanja z Zasavsko
ljudsko univerzo v Verižnem eksperimentu že dve leti spodbujamo
tehniko v vrtcih v Zagorju. In prav
ta znanstva so omogočila, da sem
lahko tudi staršem predšolskih otrok pokazala s konkretnimi primeri,
kaj lahko starši že v predšolski dobi
naredijo v pomoč matematičnim
pojmom.«
Kako učitelji sprejmejo oziroma
razumejo vaš portal? Vas pri tem
podpirajo? Ga razumejo kot doprinos in pomoč k njihovemu delu?
»Ko je S. O. S. šola 1. junija 2017
prejela posebno priznanje županje za inovativen pristop poučevanja, so se nam odprla tudi vrata v
osnovne šole v Trbovljah. V vsaki
šoli smo se dvakrat srečali z učitelji,
predstavili smo svoje delo in vsi so

dobili dostop do portala v celoti. V
Osnovni šoli Trbovlje je to preraslo
v vsakoletno sodelovanje in skupaj
že dve leti izvajamo dneve dejavnosti za prvo triado. Izjemno sodelujemo z učiteljicami, v razredih
testirajo naša učila in res s podporo
ravnateljice orjemo ledino. Moram
poudariti, da se S. O. S. šola zavzema za dobro javno šolo, ne motimo
rednega učnega programa, ampak
ga samo razširjamo in podpiramo z
drugačnimi didaktičnimi pristopi.«
Kaj svetujete staršem in učiteljem,
ki se srečujejo z otroškim odporom do matematike in s težavami
z njo?
»Že v prvi triadi bodite pozorni
tudi na matematiko. Včasih se premakne samo ena domina, na kateri piše NE RAZUMEM, pa se podre
cela vrsta. Podre se samozaupanje
učenca, privzame, da mu matematika ne gre, pa še z izgovorom, da je
ta predmet tako ali tako brez veze
ter da bo poiskal svoja močna področja. V prihodnost pa ne vidi; ne ve,
da se bo moral celotno osnovno šolo
in tudi v večini srednjih šol prebijati skozi svet števil in računskih
postopkov. Izginila so števila, slog
življenja se je tako spremenil, da je

Posamezne sklope bi morali obravnavati bolj strnjeno, dalj
časa, veliko vaje, za to pa bi moral imeti učitelj več časa.
Posledično to pomeni zmanjšati obseg učne snovi.

Na S. O. S. šoli zagovarjamo, da je nekaj osnovnega
znanja treba imeti v glavi. Včasih smo temu rekli
računstvo in geometrija. Samo spretnosti niso dovolj,
treba je imeti tudi koncept. Treba je znanje prenašati z
enega področja na drugo.
Matematika je tudi zanimiva.

www.srcnotrbovlje.si
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S O. O. šola v Katapultu.

vse stehtano, zmerjeno, informacije so na telefonu. Na S. O. S. šoli
zagovarjamo, da je nekaj osnovnega znanja treba imeti v glavi. Včasih smo temu rekli računstvo in
geometrija. Samo spretnosti niso
dovolj, treba je imeti tudi koncept.
Treba je znanje prenašati z enega
področja na drugo.«
Ste v letošnjem poletju okrepili
oziroma zaznali več zanimanja za
predavanja, seminarje kot prejšnja
leta? Kaj vse so zajemale vaše poletne aktivnosti, povezane s S. O.
S. šolo?
»Učitelji so se v koronačasu tako
zelo nagarali, počitnic skoraj niso
imeli in že so spet zasuti z navodili
za začetek šolskega leta. Vsako leto
zadnji teden v juniju v Katapultu
organiziramo druženje z učitelji, na
katerem se jim zahvalimo so sodelovanje in pokažemo dobre prakse.
Tudi to je letos odpadlo in ga bomo
organizirali oktobra. Počitniška
tridnevna delavnica za končani 4.
razred, dve enodnevni delavnici za
končani tretji razred in še na pobudo staršev delavnica za končani
drugi razred so bile zapolnjene v
dveh dneh. Prvi dan se nam je pridružila tudi moja prijateljica prof.
Dušica Kunaver, ki pa je učencem
pokazala, da lahko tudi pri učenju
angleškega jezika uporabiš matematični princip. Kako se je počutila
pri nas, pa preberite spodaj.«
Kako lahko starši in otroci pridejo do vas in ali imate kakršne koli
pogoje, preden nekoga vključite v
aktivnosti S. O. S. šole?
»Ker je S. O. S. šola v Katapultu
in ima tudi svojo spletno stran ter
portal, lahko vse informacije glede
aktivnosti najdete v teh medijih.
Glede na to, da sem poleg številnih prijateljev, ki mi pomagajo, še

vedno sama, torej upokojena prostovoljka, individualna pomoč ne
bo mogoča. Naše poslanstvo je pomagati predvsem tistemu otroku, ki
mu doma ne morejo. To pa je najlažje, če S. O. S. šola izvaja dneve
dejavnosti, ker smo takrat v stiku s
celotnim razredom.«
Kje vidite S. O. S. šolo v prihodnosti?
»Načrtujemo delavnice uporabne
matematike, dneve dejavnosti na
osnovnih šolah, izobraževanje učiteljev prve triade, prodajo učil za
pincetni prijem in pozicijsko računalo, razvoj novih učil, sodelovanje
z RUK in ZLU, kadrovsko razširitev
S. O. S. šole in v medijih nadaljujemo ozaveščanje uporabnosti matematike.«
Komu bi se še posebej zahvalili?
Najprej sinovoma Sašu in Juretu ter njunima družinama, ki so
mi dali pogum in pogoje. Nato še
AformXu, Dewesoftu in Katapultu,
Katarini Bebar, Davidu Hanču, županji Jasni Gabrič, Maji Vezovišek,
Slavku Lukančiču, Vilmi Koncilja, Loti Mlakar, Ines Repnik, Neji
Brlogar, RUK in Maši Jazbec, Poloni Trebušak in ZLU ... ter sedmim
učiteljicam iz ljubljanske osnovne
šole, ki so konec avgusta na svojo pobudo v svojem prostem času
prišle pogledat naš inovativen pristop in so bile navdušene. Hvala še
vsej množici prijateljev in znancev,
ki so kakor koli prispevali, da je S.
O. S. šola takšna, kot je. S. O. S. šola
podpira javno šolo ter se zavzema
za resnično znanje šolarjev in veselje do matematike. Podpira tehniko in naravoslovne poklice ter se
s svojimi aktivnostmi zavzema za
ustvarjalna in perspektivna delovna
mesta v gospodarstvu v Zasavju in
Sloveniji.«

»Dragi učenci in starši!
Naše srečanje v Trbovljah 18. avgusta je bilo zame lepo in prijetno
doživetje ter tiha potrditev mojih dolgoletnih prizadevanj v smeri
naravnega in uporabnega učenja. Predvsem pa bi vam, učenci,
rada povedala, da po več kot polstoletnih izkušnjah pri delu z
učenci še nisem srečala skupine otrok, ki bi bili celih pet šolskih
ur tako aktivno dejavni, sodelujoči, zbrani, koncentrirani na neko
učno snov, kot ste bili vi. Od 8.30 do 13.00, samo s kratkim vmesnim
odmorom, ste bili ves čas disciplinirani in med seboj tovariški ter
predvsem odlično sodelujoči ob izjemnih učilih, ki jih je pripravila
Alenka Knez s sodelavci v Katapultu. Vsem iskrene čestitke.«
Prof. Dušica Kunaver
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PRENOVA V TEKU

FONTANA NA SALLAUMINESU Z NOVO,
A PRVOTNO PODOBO
na pobratenih mest, kot so bila
že v preteklosti. Tako prenovljena
fontana bo vsebovala imena mest
Lazarevac, Sallaumines, Jesenice,
Valandovo in Trbovlje.

Uredništvo
Poletne dni je Občina Trbovlje izkoristila za začetek obnove vsem
znane fontane, ki se nahaja na
Sallauminesu, saj je ta v izjemno
slabem stanju in nevarna za ljudi
(izpadajo granitne kocke). Fontana je stara več kot 30 let in do
danes tudi ni bila deležna nobenih
večjih vzdrževalnih del oziroma
prenove. Pri fontani se ureja notranji mozaik: marmor, ki se nahaja na robovih fontane, bo očiščen.
Hkrati bo urejen tudi zunanji del
fontane, ki je prekrit z granitnimi
kockami. Pri prenovi se ohranja
njena prvotna podoba, saj bodo
nanjo ponovno nameščena ime-

ALI STE VEDELI?

Fontana med deli

S prenovo fontane se je
zagotovil tudi lepši videz
ulice Sallaumines, ki nosi
ime po pobratenem francoskem mestu Sallaumines, v naselju pa sta tudi
trgovina, ki je bila nekoč
poimenovana Valandovo,
in restavracija, ki je nosila
ime Lazarevac.

KONČANA PRENOVA

SONČNA URA KOT ZNAČILNOST MESTNEGA PARKA
Uredništvo

Sončna ura je bila v letošnjem
letu deležna ureditve.

Mestni park Trbovlje
se lahko pohvali s
prav posebno sončnočasovno skulpturo.
Sončne ure sicer
veljajo za ene izmed
prvih priprav, ki jih
je uporabljal človek,
in so najtočnejše
naravno merilo časa.
Uporabljali so jih že
Babilonci in Egipčani.
Uro je ustvaril Bojan Frantar, kulturni delavec, edini v Sloveniji, ki
obnavlja in izdeluje sončne ure.
Mestni park sončna ura krasi od
leta 2003. V zadnjem času je bila
skulptura deležna obnove, saj je
bila popravljena oziroma ponovno
dodana senčna palica, ki je manj-

kala, vendar je pomemben element
za kazanje časa. Prav tako je bila
poleg sončno-časovne skulpture
postavljena še tabla z navodili branja sončne ure, kajti na njej so kar
štiri sončne ure in analemna osmica s koledarjem. Poleti pa je bila

ura še očiščena in delno obnovljena
plošča, na kateri stoji. Posebnost
mestnega parka zdaj v vsej svoji veličini služi učenju, spoznavanju ali
pa samo občudovanju priprave, ki jo
ljudje za merjenje časa uporabljajo
že stoletja in še dlje.

ALI STE VEDELI?

Unikatna sončna ura, ki
krasi mestni park, je postavljena na delu, ki je odprt po osi vzhod – zahod,
in ima zato idealno lego za
postavitev sončne ure. Ker
je trboveljska dolina obdana s hribovji, ura ob enakonočju kaže od približno 8.30
do približno 17. ure, seveda
poleti nekaj več, pozimi pa
manj. Prav tako ura združuje preteklost s sedanjostjo,
torej nekdanje pokopališče
z zdajšnjim mestnim parkom. Oblikovana je tako, da
lahko učencem in dijakom
pomaga pri učenju geografije; kamnita skulptura
v mestnem parku je umetniško-arhitekturna posebnost v Trbovljah, hkrati pa
ura, ki odmerja čas vsemu,
opozarja na minljivost. Kaže
čas za nazaj in naprej ter ju
na simbolni ravni spaja.

JAVNI RAZPIS

SREDSTVA ZA IZGRADNJO MALIH ČISTILNIH NAPRAV
Uredništvo
Občani, ki niso priključeni na javno
kanalizacijo ter nimajo urejenega
odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode, morajo skladno z
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode to urediti
do 31. decembra 2021.

Občina Trbovlje s tem namenom
občanom omogoča sofinanciranje
gradnje malih čistilnih naprav tistih stanovanjih objektov, za katere
ni predvidene priključitve na javno
kanalizacijo. Občina bo tako lastnikom stanovanjskih objektov sofinancirala do 75 % sredstev gradnje
male čistilne naprave, vendar ne
več kot 1.200 evrov. Javni razpis je

odprt do 31. decembra 2020 oziroma do porabe sredstev. Vsa razpisna dokumentacija in javni razpis

so na voljo na spletni strani Občine
Trbovlje (www.trbovlje.si), ikona za
občane, rubrika javni razpisi.

Več informacij o javnem razpisu za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje za leto
2020 je na voljo na spletni strani Občine Trbovlje in prek elektronske pošte zvoka.benko@trbovlje.si.

OBČINSKE STRANI
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KNJIGA O TRBOVLJAH

TRBOVELJSKA KNJIGA –
LITERARNI KOLAŽ MESTA
v uvodniku knjige, ki ga je zapisala Ignacija J. Fridl, knjiga ponuja
»presunljivo otožno in hkrati uporniško zgodbo o kraju, prerešetanem
s temino rudarskih rovov in prežetem z lučjo upanja, prepojenem s
črnino trpkega vsakdana in rdečo
revolucionarno mislijo. Je literarno
preiskovanje in spraševanje sedanje generacije umetnikov o duhovni identiteti mesta nekoč, danes in
jutri, je pripoved o njegovi izjemni, a
pogosto pozabljeni vlogi na kulturnem zemljevidu Slovenije«.
Vsebino Trboveljske knjige je izbral
in uredil pesnik ter prejemnik nagrade Prešernovega sklada, Trboveljčan Uroš Zupan, ki je v lanskem
letu prejel tudi svojo točko v Parku kulture pred trboveljsko pošto.
Omenjena knjiga je le eden izmed
dokazov, da Uroš Zupan pomembno
prispeva k prepoznavnosti Trbovelj
in dobro ime mesta širi po vsej Sloveniji. V knjigi so zbrana literarna
in likovna dela, ki resnično prikažejo podobo Rdečih revirjev, hkrati pa predstavijo, kako pomemben
kulturni hram so Trbovlje in koliko
priznanih umetnikov prihaja ravno
iz Trbovelj.

Uredništvo

Slovenska matica
je v sodelovanju z
Občino Trbovlje ob
občinskem prazniku
Občine Trbovlje izdala
Trboveljsko knjigo, ki
je prva izmed dveh,
ki bosta predstavili
rudarske kraje.
Izjemno smo veseli, da so pri Slovenski matici prepoznali zgodovinske in
družbene vidike našega mesta, ki so
med drugim vplivali na razvoj celotnega Zasavja in širše regije. Rudarski
kraji imajo namreč poseben milje,
imajo svoje specifičnosti prebivanja
in drugačnega načina življenja, ki se
povsem razlikujejo od srednjeveških
mest. Dinamika življenja in njihova
specifična zgodba sta namreč veliko
ljudem nepoznani.
Pa vendar Trboveljska knjiga ni
samo kronološki zapis dogodkov,
ampak je literarni preplet zapiskov
iz zgodovine in vsakdanjega življenja nekdaj rudarskega kraja, ki ga
je oblikovalo in izoblikovalo ravno
kopanje premoga. Kot je zapisano

Knjigo lahko naročite na
spletni strani Slovenske
matice.

Trboveljska knjiga

ZAKLJUČNA DELA

LETOS PODELJENE TRI NAGRADE
ZA ZAKLJUČNA DELA
Uredništvo

Občina Trbovlje je
tudi letos podelila
nagrade diplomantom
za uspešno opravljena
zaključna dela na
prvi, drugi ali na tretji
stopnji študijskih
programov.
Namen nagrajevanja je spodbujanje študentov, da pri izbiri tematike
zaključnih del vključijo vsebine, ki
so gospodarsko, zgodovinsko, politično ali kako drugače povezane z
občino Trbovlje.
Letos so bila nagrajena tri zaključna dela, in sicer magistrsko delo na

Nagrajeni sta bili dve diplomski
deli in eno magistrsko delo.

temo Šport skozi objave v Zasavskem
tedniku avtorja Žige Blaja, diplomsko
delo z naslovom Izkušnje strokovnih
delavk pri oskrbi ljudi z demenco v
Zasavju avtorice Tine Hacin in diplomsko delo z naslovom Vrednotenje učinkovitosti komunalne čistilne
naprave avtorice Katje Bokalič.
Denarne nagrade so določene glede
na stopnjo študijskega programa.
Za nagrajeno diplomsko delo diplomant prejme 400 evrov, za magistrsko 500 evrov in za doktorsko
disertacijo oziroma za tretjo stopnjo zaključenega študijskega programa pa 600 evrov bruto.
Vsa tri nagrajena zaključna dela je
Občina Trbovlje že predala Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje,
kjer jih lahko prelistate oziroma
preberete.
Iskrene čestitke vsem trem diplomantom, ki so za svoja zaključna
dela prejeli nagrado.
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PODŽUPANJA OBČINE TRBOVLJE MAJA KRAJNIK

UČITELJICA IN PODŽUPANJA
to je opazno. Veliko izboljšav nudi
občanom kakovostnejše prebivanje
v domačem kraju.
Verjamem v Strategijo razvoja Občine Trbovlje, da bodo Trbovlje
postalo mesto, prijazno za življenje mladih družin, upokojencev in
delovno aktivnega prebivalstva,
v katerem bodo na prvem mestu
trajnostni razvoj in prijazne tehnologije. S spodbujanjem podjetništva
že v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju bo občina
postala prostor, v katerem se bodo
razvijale in v svet prodirale uspešne podjetniške zgodbe. V občini, ki
bo spodbujala razvoj gospodarstva,
bodo svoje mesto našla številna
uspešna podjetja. Visoka kakovost
za življenje bo dosežena z urejeno
kulturno in športno infrastrukturo.
Javne mestne površine bodo urejene in ozelenjene.
Nekdaj industrijsko mesto bo postalo mesto novih priložnosti, prijazno
in dostopno vsem generacijam.«

Uredništvo

Med županjino
odsotnostjo je
podžupanja Maja
Krajnik, ki svoje
delo sicer opravlja
neprofesionalno, saj
je zaposlena na OŠ
Trbovlje, dela in naloge
opravlja kot vodja in
učiteljica podružnične
šole Alojza Hohkrauta
v Trbovljah, prevzela
tudi delo županje.
Dve različni področji
je še posebej v
zadnjem letu uspešno
usklajevala.
Leta 2018 ste bili imenovani za
podžupanjo
Občine
Trbovlje.
Funkcijo opravljate nepoklicno.
Kako ste si takrat, preden ste zasedli mesto podžupanje, predstavljali delo na občini?
»Prvi stik z delom na občini sem
pravzaprav dobila leta 2014, ko
sem bila članica ene izmed komisij občinskega sveta. Delo na občini
sem spoznavala tudi kot občinska
svetnica. Spremljala in prebirala
sem gradiva, ki so jih za seje občinskega sveta pripravljali zaposleni
občinske uprave. Pravzaprav nisem nikoli prej posebej razmišljala
o delu na občini; zaposleni so bili v
mojih očeh uradniki, ki opravljajo
neko storitev za občane.«
Ste do danes ta pogled kaj spremenili?
»Sem. Delo zaposlenih in delovanje
občinske uprave vidim širše. Zdaj
razumem, da se nekaterih stvari,
pa čeprav je to samo žig ali podpis
uradne osebe, ne da dobiti kar takoj, tisto minuto, ampak zakonodaja narekuje drugače in je tudi za
to potreben postopek. Verjamem,
da mnogi še zdaj vidijo občinske
uradnike kot osebe, ki oddelajo svoj
delavnik in gredo domov iz službe
brez skrbi. Pa to ni tako. Velikokrat
se usklajujejo in rešujejo določene
naloge še v poznih popoldanskih
urah. Moram priznati, da na občini vlada delovna klima, zaposleni
so veseli vsakega uspeha, ki je plod
skupnega načrtovanja, priprave in
izvedbe kakšnega projekta oz. ko je
uspešno realizirana naloga.«
Poleg funkcije podžupanje pa ste
zaposleni na OŠ Trbovlje; dela
in naloge opravljate kot vodja in
učiteljica podružnične šole Aloj-

Podžupanja Maja Krajnik
za Hohkrauta v Trbovljah. Kako
vam izkušnje z vašega delovnega
področja pomagajo pri opravljanju
funkcije podžupanje? Kako usklajujete ti področji in delo, ki je najbrž marsikdaj precej naporno?
»Življenje in delo na šoli je med
drugim zasnovano tako, da se veliko povezujemo z lokalnim okoljem. Tako so naši učenci sodelovali na prireditvah in dogodkih,
ki smo jih skupaj pripravljali z
društvi, s klubi, z organizacijami in drugimi javnimi zavodi v
Trbovljah. Ob službi sem delovala v društvih, organizacijah in v
svetih javnih zavodov, zato so mi
bile tudi te izkušnje poznavanja
različnih, predvsem družbenih
dejavnosti pozneje več kot dobrodošle. Kar se tiče usklajevanja dela na šoli in občini, pa sem
zagovornica dobre organizacije
dela in optimalne razporeditve
časa. Dopoldanski čas preživim na
šoli, največ v učilnici med svojimi učenci, vmes koordiniram delo
na podružnici, saj imamo v stavbi
poleg šoloobveznih otrok še dva
oddelka predšolskih otrok Vrtca
Trbovlje. Popoldanski čas po službi je rezerviran za delo na občini
in za občino. Tako kot šola je tudi
občina 'živ organizem'. Seveda je
marsikdaj naporno, vendar se vse
da, le pozitivno moraš biti naravnan.«
Se vam je med opravljanjem dela
na občini kak dogodek še posebej
vtisnil v spomin? Ali pa kakšna izkušnja dela z ljudmi?
»Veliko dogodkov, ki bi jih lahko
poudarila, je bilo v teh dveh letih in
pol. In vsakega izmed njih pozneje
'predelam v sebi'. Udeležila sem se
veliko prireditev v občini, Zasav-

ju in v drugih slovenskih mestih
pa tudi v tujini. Pa se bom vseeno
dotaknila dogodka na občini. Navezuje se na sprejeme učencev iz
drugih občin, ki so bili pri naših
trboveljskih učencih oz. dijakih na
izmenjavi. Tako smo gostili na občini učence, dijake in profesorje iz
Tolmina, Labina, Valandova, Lazarevca in Scheinfelda. Običajno se
gostom v sejni dvorani predstavijo
glavne značilnosti, znamenitosti in
posebnosti Trbovelj, popelje se jih
tudi po občinski stavbi. Ker pa sem
gostila učence oz. dijake, sem si
»privoščila« malo učiteljske metodologije poučevanja oz. razlage.
Vzdušje je bilo prijetno in gostje so
bili zelo sproščeni.
Naj omenim še t. i. podžupanjine
urice, ki so bile enkrat tedensko
namenjene občanom. Veliko zgodb,
ki so mi jih občani zaupali, se me je
dotaknilo. In o mnogih sem razmišljala in iskala rešitve, kako bi jim
lahko pomagala.«
Kako vi vidite razvoj občine in
kakšno bo življenje v Trbovljah v
prihodnosti?
»Veliko stvari se je v zadnjih letih
v Trbovljah spremenilo. Pozitivne
spremembe opažajo tudi tisti, ki se
po nekaj letih znova vračajo v Trbovlje. Treba se je zavedati, da velikih tovarn in rudnika ni več. Zato
je priložnost za majhna, inovativna
podjetja, posameznike, ki želijo s
svojim delom ustvarjati v domačem
kraju. V Trbovljah delujejo uspešna
srednje velika podjetja, poznana v
državnem, evropskem in v svetovnem prostoru. Ideje, znanje in delavnost zaposlenih v teh podjetjih
kažejo na to, da gredo Trbovlje po
pravi poti razvoja naprej. Veliko je
vlaganja v javno infrastrukturo in

Med krajšo odsotnostjo županje
ste na občini prevzeli tudi dela županje. Kako bi opisali to obdobje?
Ste si predstavljali, da bo tako, kot
je bilo?
»Že pred odhodom županje na porodniški dopust smo na občini začeli zadeve sistematično razporejati, se dogovarjati in načrtovati, kako
bo delo potekalo. Tako so tedensko
še vedno ostali kolegiji oddelkov,
tudi kabineta županje. Z direktorico
občinske uprave, ki je razporejala
delo sodelavcem občinske uprave,
sva se sproti dogovarjali in skupaj
izvajali kontrolo nad opravljenim
delom. Zavedala sem se dejstva, da
sem prevzela veliko odgovornost do
občanov in občank, do županje pa
tudi do vseh zaposlenih na občini.
Vesela sem bila izziva, ki mi je bil
dodeljen; skupaj s sodelavci smo se
maksimalno potrudili, da smo odprte zadeve in projekte izpeljali po
svojih najboljših močeh. Izjemno
sem počaščena, da sem v mesecih
županjine odsotnosti opravljala to
delo ter si pridobila neprecenljive
življenjske izkušnje in znanja. Ob
tej priložnosti bi se želela zahvaliti
županji za zaupanje, podporo in za
pomoč; prav tako se zahvaljujem
direktorici občinske uprave in vsem
strokovnim sodelavcem občinske
uprave za odlično sodelovanje in
uspešno opravljene naloge.«
Kaj bi vi sporočili našim bralcem
ob koncu našega pogovora?
»Vsekakor bi želela, da so optimistični in se veselijo uspehov ter novih pridobitev v našem mestu. Teh
bo v prihodnje še veliko. Negodovanje, nejevolja in pesimizem niso
rešitev na dolgi rok. Trboveljčani smo v zgodovini dokazali – in
to vedno znova dokazujemo –, da
znamo in zmoremo, le zaupati je
treba vase. Srečno.

OBČINSKE STRANI

www.srcnotrbovlje.si

11

INTERVJU Z METKO DOLANC

ŽELVICE DOSEGLE SVOJ NAMEN
Uredništvo

Želvice so otrokom blizu, hkrati pa
imajo tudi simbolni pomen.

Mlada in uspešna
Trboveljčanka Metka
Dolanc se je spopadla
z bolečo izgubo
družinskega člana. A
vendar je to ni ustavilo
in je težko življenjsko
izkušnjo prelila v
knjigo, s katero si želi
spodbuditi pogovore
o temi, s katero se
slej kot prej srečamo,
vseeno pa je še vedno
zelo tabuizirana.
O smrti.
Pravljico Želvice ste napisali zaradi težke izgube družinskega
člana, pa vendar, kaj vas je gnalo
k ustvarjanju poleg tega dejstva?
»Po pravici povedano, o pisanju
pravljice na temo smrti nisem nikoli razmišljala, vsaj ne zavestno.
Nisem pisateljica. Želvice sem namreč napisala kot nalogo v sklopu
Buklžura in na začetku še nisem
razmišljala o dodatni vrednosti
napisanega. Sama se z izgubo težko spopadam oziroma se še vedno
ne znam spopasti. Vedela sem, da
bo izdaja knjige odprla temo žalovanja in mi jo s tem mogoče pomagala prebroditi. Zdaj se je izkazalo,
da je ta pravljica lahko spodbuda za
začetek pogovorov o težkih, a vseeno pomembnih temah.«
Pravljica je že dosegla marsikateri
naslov, zato nas zanima, kakšni
so bili prvi odzivi. Vam je kaj posebej ostalo v spominu?
»Odzivov je res ogromno in sem
jih izjemno vesela, a v spominu mi
bo za vedno ostal odziv najbližjih. Da bom izdala knjigo, je bila
do zadnjega skrivnost, in ko sem
se odpravljala k starim staršem s
pravljico v rokah, sem pričakovala, da bodo izjemno navdušeni
in dobre volje. A ni bilo tako. Bolečina ob spominjanju na vnuka je
bila prehuda, pravljica jih je močno
pretresla. Gledali so me s solznimi

Izkazalo se je, da je
lahko ta pravljica
spodbuda za začetek
pogovorov o težkih, a
vseeno pomembnih
temah.

Proces žalovanja je izjemno težek in včasih se zato začnejo prijateljske vezi trgati. Potrebovala
sem le posluh in razumevanje. In kot pravi slovenski pregovor: V nesreči spoznaš prijatelja.
očmi, a v njih sem poleg bolečine
videla tudi neizmeren ponos, da
sem napisala pravljico.«
Kaj je bilo tisto, kar ste sami najbolj potrebovali, ko ste se srečali z
izgubo družinskega člana?
»Že kmalu po smrti sem se spoprijela z grenkim, a na žalost povsem
realnim dejstvom – pogovor s prijatelji težko steče. Najverjetneje so
se spraševali, kaj naj mi rečejo, da
ne bi izpadlo neumno, neprimerno,
boleče. Tudi sama sem se spopadala s čustvi, ki jih nisem poznala,
zato sem bila s strtim srcem in z
bolečino v prsih nepredvidljiva.
Proces žalovanja je izjemno težek

in včasih se zato začnejo prijateljske vezi trgati. Potrebovala sem
le posluh in razumevanje. In kot
pravi slovenski pregovor: V nesreči
spoznaš prijatelja.«
Zakaj ravno želvice – izmed vseh
živali?
»Želvice so nedvomno prikupne in
prijazne živali, ki nemalokrat igrajo
glavno vlogo v številnih risankah in
pravljicah, zato nisem imela dvoma, da bodo otrokom že v začetku
blizu. Poleg tega pa imajo na videz
močne, a v notranjosti mehke želve tudi simbolni pomen. Tako kot
se želve ob strahu pred nevarnostjo
skrijejo v svoj oklep, se tudi ljudje

ob težkih trenutkih nemalokrat zatečemo vanj. Našo mehko in ranljivo notranjost tako ščiti trden oklep,
brez katerega si iskreno ne predstavljam, da bi lahko preživeli vse
težke trenutke v življenju.«
Kako lahko tisti, ki bi želeli imeti svoj izvod pravljice, do nje tudi
pridejo?
»Hvaležna sem, da je prvih 300
izvodov že tako hitro doseglo svoj
namen, zato smo se skupaj z Delavskim domom Trbovlje odločili za
dotis. Svoj izvod lahko že zdaj naročite in rezervirate na njihovi spletni
strani, vaš izvod pa bo pripravljen
do konca decembra 2020.«
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PRIDOBITVE ŠOL V TRBOVLJAH

INVESTICIJE OBČINE V
TRBOVELJSKE ŠOLE
Uredništvo

Občina Trbovlje je v
preteklih letih glavne
investicije izvajala v
šolah in tako prenovila
vse tri šole, za kar
je bilo porabljenih
kar nekaj milijonov
sredstev.
Čeprav je zdaj čas, da občina izvede
investicije v preostalih javnih zavodih, ki so nujne in v katerih do zdaj

Prenova stopnic pri športni
dvorani Polaj

11.000 evrov

Varna šolska pot za dijake Srednje tehniške in poklicne
pole Trbovlje in otroke, ki se v popoldanskem času v
Športni dvorani Polaj udeležujejo treningov.

Obnova igrišča in postavitev
igralnice na prostem pri Osnovni
šoli Tončke Čeč

50.000 evrov

S prenovljenim igriščem so učenci dobili varnejše
območje za izvajanje športnih aktivnosti, igralnica na
prostem pa omogoča drugačne pristope učenja.

Varna šolska pot – ureditev
križišča pri Osnovni šoli Trbovlje
in trboveljskem bazenu

71.000 evrov

Urejeno križišče predstavlja varnejšo pot v šolo za
učence Osnovne šole Trbovlje pa tudi dijake Gimnazije
in ekonomske srednje šole Trbovlje.

ni bilo večjih prenov, je občina tudi
letos kar nekaj sredstev vložila v
šolsko in predšolsko vzgojo.
V letošnjem letu je Občina Trbovlje
izvedla kar nekaj investicij, s katerimi otrokom omogočamo varno
šolsko pot oziroma kakovostnejše preživljanje časa v šolah. S tem
namenom smo v mesecih aprilu in

maju v sodelovanju z državo uredili
križišče pri Osnovni šoli Trbovlje, ki
je zdaj veliko preglednejše in varnejše za udeležence v prometu. Prav
tako smo v sodelovanju s KS Center
uredili prej zelo dotrajane stopnice
pri športni dvorani Polaj. Omenjene
stopnice so del šolske poti za dijake Srednje tehniške in poklicne šole

Trbovlje, hkrati pa jih uporabljajo tudi mlajši otroci, ki se v športi
dvorani udeležujejo treningov.
Osnovna šola Tončke Čeč pa je v
novo šolsko leto vstopila s prenovljenim igriščem in igralnico na
prostem, ki bo učencem omogočala zanimivejše spoznavanje novih
stvari in lažje učenje.

Poleg sredstev, ki smo jih v zadnjem letu namenili obnovi
trboveljskih šol in ureditvi varnih šolskih poti oziroma njihovih igrišč, pa Občina Trbovlje vsako leto nameni še dodatnih
280.000 evrov, natančneje v letu 2019 279.647,19 evra za šolski
avtobusni prevoz osnovnošolcev.

Prenovljeno igrišče in učilnica na
prostem pri OŠ Tončke Čeč

Varno križišče pred OŠ Trbovlje

OSEM SLOVENSKIH OBČIN

OBČINA TRBOVLJE BO RAZVIJALA STRATEGIJO
»DRUŽINAM Z MLAJŠIMI OTROKI PRIJAZNA OBČINA«
Uredništvo
Občina Trbovlje se je pridružila
sedmim drugim slovenskim občinam, ki bodo v svojem lokalnem
okolju naslednji dve leti razvijale
strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Prek
pripravljene strategije bo občina,
ki sodeluje v iniciativi PRIMOKIZ,
promovirala kakovosten celostni
razvoj predšolskih otrok. Posledično bo izboljšala kakovost prebivanja za družine z mlajšimi otroki in
na splošno višala standard prebivanja v občini. Strategija stremi k
povezovanju različnih sektorjev
in storitev, namenjenih družinam

Občina Trbovlje postaja družinam z mlajšimi otroki
prijazna občina. Vir fotografije: Jacobs fundation

z mlajšimi otroki (šolstvo, zdravstvo, sociala). Na lokalni ravni se
bo pri vsaki izmed osmih sodelujočih občin oblikoval lokalni akcijski
tim, ki bo sestavljen iz različnih
posameznikov in organizacij, ki
delujejo na področju otrok in njihovih družin.
Občina Trbovlje se trudi, da bi svojim občanom z investicijami in drugimi socialnimi pristopi omogočila
prijetnejše, kakovostnejše in lepše
življenje v našem mestu. S sodelovanjem in z razvijanjem strategije
»družinam z mlajšimi otroki prijazna občina« ter izpolnjevanjem
njenih zavez pa bo Občina Trbovlje
postajala tudi vse bolj prijazna občina za otroke in njihove družine.

OBČINSKE STRANI
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VRTEC TRBOVLJE

V NOVO ŠOLSKO LETO
Z NOVO IGRALNICO
Uredništvo

Občina Trbovlje
je med poletnimi
počitnicami nekdanje
hišniško stanovanje
v vrtčevski enoti
Pikapolonica
spremenila v
prepotrebno
igralnico, namenjeno
najmlajšim.

Investicija prenove stanovanja v
igralnico je financirala Občina Trbovlje, pri čemer je vrednost del znašala
nekaj več kot 80.000 evrov. Z dodatno
igralnico je vrtec tako pridobil prepotreben sodobno opremljen prostor, ki
otrokom omogoča kakovostnejše in
zabavnejše preživljanje časa v vrtcu.
Hkrati pa je Vrtec Trbovlje s prenovo
pridobil tudi prostore za knjižnico,
arhiv in za druge dejavnosti. Občina
si močno prizadeva, da bi vsako leto
lahko v vrtec sprejeli kar največ otrok. Nekdanje stanovanje je bilo vrtcu
v uporabo predano zadnji dan šolskih
počitnic, s čimer smo omogočili, da
so starši in njihovi otroci brez težav
vstopili v novo šolsko leto.

Predaja investicije je potekala v
ožjem krogu povabljenih.

Prenovljena igralnica za lažji začetek šolskega leta

Dela so zajemala spremembo namembnosti prostorov, kar
pomeni, da so bili bivanjski prostori preurejeni v igralnico.

KOVINARSKO NASELJE

PLOČNIK ZA VARNEJŠO UDELEŽBO V PROMETU
za hojo, ki bi bilo ločeno od površin, namenjenih avtomobilom. Z
ureditvijo hodnika za pešce je tako
tudi na območju, na katerem so
sicer predvsem stanovanjski bloki
in hiše, zagotovljena varnejša pot
za vse udeležence v prometu.
Pri postavitvi pločnika, ki se nahaja na levi strani ceste, je občina
stremela k temu, da bi ga lahko
uporabljali vsi občani. S tem namenom so tudi urejene klančine
za lažji dostop invalidov, staršev
z vozički in za vse druge. Občina
Trbovlje je namreč že od leta 2005
prejemnica naziva »Občina po
meri invalidov«, kar je eno izmed
glavnih vodil pri vzpostavljanju ali
obnavljanju infrastrukture.

Uredništvo

Občina Trbovlje želi
občanom omogočiti
varno in kakovostno
prebivanje ter
preživljanje prostega
časa v našem mestu.
S tem namenom
v okviru svojih
finančnih zmožnosti
poskuša občanom
zagotavljati
varno cestno
infrastrukturo.
Konec avgusta je občina začela z
ureditvijo varne poti za pešce v
Kovinarskem naselju. Na tem območju do zdaj ni bilo vzpostavljenega pločnika, kar je pomenilo, da
pešci niso imeli varnega območja

Vrednost investicije
ureditve hodnika za
pešce znaša dobrih
10.000 evrov.
Pločnik za pešce za varnejšo pot
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OBNOVA

OČIŠČEN KIP BOJ PROTI ORJUNI
Kip boj proti Orjuni je bil
odpeljan na restavriranje.

Uredništvo

Batičev kip Boj
proti Orjuni, ki
krasi območje pred
Zasavskim muzejem
Trbovlje, je prvič,
odkar je bil leta 1974
postavljen, deležen
restavriranja –
čiščenja in obnove.
Čiščenje in obnova nekaj ton težkega kipa zaradi njegove specifičnosti ne potekata na mestu,

na katerem stoji, ampak je bil za
predvidoma dva meseca odpeljan
v delavnico, v kateri restavracijo
opravlja restavrator Gregor Podkrižnik.
V tem času se sanira tudi okrušena betonska plošča, na kateri kip
stoji. Po obnovi plošče in vrnitvi
kipa pred ZMT bo tako ena izmed
pomembnejših skulptur v mestu
ponovno zasijala, hkrati pa bodo
spet do izraza prišli danes zakriti
zlati detajli, ki delajo kip Boj proti Orjuni še toliko bolj poseben in
veličasten.
Vrednost restavriranja kipa je približno 4.000 evrov, pri čemer je treba upoštevati, da se bo na novo vlila
betonska plošča, ki pa ni vključena
v zgoraj zapisani znesek.

NOVI KORONAVIRUS

TUDI V JESEN S PREPREČEVANJEM
ŠIRJENJA OKUŽB S COVID-19
Občina Trbovlje

Maske, ki jih pridno šivajo prostovoljke

Občina Trbovlje se skupaj z javnimi zavodi pripravlja na morebitni izbruh covida-19 jeseni. V
prvem valu novega koronavirusa
smo se s hitrimi odločitvami in z
ustavitvijo javnega življenja dobro
spoprijemali z epidemijo, vendar
pa si ponovne zaustavitve javnega
življenja in gospodarstva jeseni ne
moremo in ne smemo privoščiti,
zato so vsi naši napori usmerjeni
v preventivne ukrepe.
S tem namenom smo med poletjem spet združili moči s prostovoljkami, ki šivajo več tisoč
zaščitnih pralnih mask, ki jih
bomo ob morebitnem ponovnem izbruhu namenili občanom.
Prav tako smo z javnimi zavodi
vzpostavili načrte za različne okoliščine, ki bi jih lahko prinesel novi
koronavirus. Ob tej priložnosti
apeliramo tudi na vse občane in

občanke, da boste dosledno spoštovali navodila, upoštevali higieno
rok in uporabo obraznih mask; da
se boste ob okužbi dihal oz. obolenj na dihalih takoj posvetovali z
osebnim zdravnikom in spoštovali
njihova navodila.

V mesecu avgustu je
v sejni sobi potekal
sestanek vodij javnih
zavodov z vodstvom
občine o vseh aktualnih
zadevah, med drugim
tudi o jesenskem
času, povezanem s
koronavirusom. Vsi
skupaj se namreč
zavedamo, da si
ponovne zaustavitve
javnega življenja ne
moremo več privoščiti.

LETNO KOPALIŠČE TRBOVLJE

KLJUB RAZMERAM ZADOVOLJNI S SEZONO
Uredništvo
Letno kopališče Trbovlje je kopalno sezono zaradi epidemiološke
slike v državi začelo skoraj z enomesečno zamudo. Kljub temu so s
sezono, ki so jo zaznamovali preventivni ukrepi za preprečevanje
novega koronavirusa, zelo zadovoljni. Po dveh mesecih odprtega
bazena so se prihodkovno in tudi
po številu obiskovalcev približali
povprečju preteklih sezon.

Uspešna kopalna sezona na
Letnem kopališču Trbovlje

V dveh mesecih je
Letno kopališče Trbovlje
obiskalo približno
20.000 obiskovalcev.
Kljub dobri kopalni
sezoni se lahko pri
ZMŠT, ki upravlja bazen,
pohvalijo, da niso zaznali
nobene okužbe z novim
koronavirusom.

OBČINSKE STRANI
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OBNOVA CESTNIH ODSEKOV

UREJENA CESTNA ODSEKA
VASLE IN KNEZDOL
Uredništvo

V letošnjem letu je
občina obnovila še
dva izmed dotrajanih
cestnih odsekov
zunaj središča
mesta in občanom
tako omogočila
varnejšo prometno
infrastrukturo.
V poletnem času se je začela obnova
dela ceste na Knezdolu, kjer je sedaj
urejeno odvodnjavanje, uredila sta
se spodnji in zgornji ustroj ceste, ob
koncu del pa se je uredilo še asfaltiranje ceste. Hkrati se je na mestih, na katerih je potrebno, uredila
še drenaža. Na približno 150-metrskem odseku so se obnovili tudi
prepusti pod cesto oziroma je bil v
Knezdolu urejen en večji prepust.
Poleg cestnega odseka na Knezdolu so urejanje začeli tudi na odseku Vasle, na katerem je odstranjeno makadamsko vozišče v debelini
50 cm. Makadam so nadomestili z
ustreznim tamponskim drobljencem in s kamnito posteljico, kar
bo zagotavljalo kakovostno podlago asfaltu. Prav tako kot na odseku
Knezdol se je tudi tukaj ob koncu
del uredilo asfaltiranje cestišča v
dolžini približno 170 metrov.

Asfaltiran odsek ceste na Knezdolu
Odsek Vasle z novo podobo

Oglašujte
v našem časopisu.
mediji@trbovlje.si

www.srecnotrbovlje.si

03 56 34 800

16

Srečno Trbovlje

OKOLJE

POLETNA NEURJA V OBČINI

NEURJA PRIZADELA
TUDI OBČINO TRBOVLJE
dotokov omejena in slaba. Višina
vode zato hitro naraste in povzroča škodo na premoženju.
Toča je škodo povzročala tudi na
avtomobilih in nekaj strehah v
Trbovljah.

Uredništvo

V juliju so občino
Trbovlje zajela močna
neurja s točo, ki so
predvsem v višje
ležečih naseljih
povzročila kar precej
nevšečnosti in škode
na cestah pa tudi na
poljščinah.
Prvo neurje s točo je bilo v naši
občini 1. julija 2020 – najhuje
je bilo na območju Čeč, Svin in
Knezdola. Toča je uničila do 50 %
pridelkov – poljščin, vrtnin, sadnega drevja, travinja. Hudourniki
so prestopili bregove in nanosili
veliko materiala na ceste in travnike. Zaradi velike količine hudourniške vode, ki je s seboj prinašala ogromno materiala, so se
zamašili prepusti. Precej škode je
bilo tudi na cestni infrastrukturi.
Zaradi hudournikov je bilo ogroženih nekaj objektov v Čečah, bilo
pa je tudi nekaj manjših usadov.
Škodo sta povzročali tudi Trboveljščica in Bevščica, saj sta oba
vodotoka nevzdrževana in posledično neurejena. Za njuno urejanje je zadolžena Direkcija za vode,
Občina pa nima pooblastil za njuno čiščenje. V strugah je polno
naplavin in podrtega drevja, zato
je ob obilnejših in dolgotrajnejših
padavinah pretočnost obeh vo-

Skupno
ocenjena škoda:

 vodotoki: 1,712.739,00 EUR
(po oceni Hidrotehnika)
 kmetijska zemljišča:
155.557,36 EUR
 objekti – stanovanjski,
kmetijski: 13.394,94 EUR
 ceste: 99.003,29 EUR
Hudourniki so ogrožali nekatere objekte v Čečah.
Poškodbe na cestni infrastrukturi

Drugo neurje pa je Trbovlje prizadelo 29. julija 2020. Tokrat brez
toče. Zaradi velike količine zapadlega dežja pa so spet prestopali
struge hudourniki in povzročali
škodo predvsem na cestni infrastrukturi.

V obeh večjih neurjih
je Javno podjetje
Komunala Trbovlje
skupaj z Občino
Trbovlje takoj po
neurjih hitelo z
odpravljanjem
posledic neurij in s
popisovanjem škode.

ONESNAŽEVANJE OKOLJA

CIGARETNI OGORKI SODIJO V SMETI
Uredništvo

V poletnih mesecih
smo v mestnem
parku in Parku
kulture opazili večje
število cigaretnih
ogorkov, ki kazijo
podobo našega
mesta in na kar
nas opozarjajo tudi
občani, ki jih tak
odnos do skupnega
javnega prostora
moti.

Cigaretni ogorki sodijo v smeti.

Čeprav je v Parku kulture pred pošto pri vsaki klopi tudi pepelnik, to
pomeni, da je samo na tem območju deset pepelnikov ter še dva koša
za smeti, ljudje ogorke in druge
smeti še vedno mečejo po tleh. S
tem ne kazijo samo videza mesta,
ampak škodujejo naravi, živalim in
tudi drugim občanom Trbovelj.
»Ulični pepelniki« v Parku kulture
so tam postavljeni z razlogom, in
sicer da bi vsi skupaj na preprost
način vzdrževali lep videz našega
mesta, da bi se na teh območjih
družili v prijetnem in urejenem
okolju. S smetenjem ne škodujemo samo naravi, ampak tudi sebi.
Za okolje, v katerem živimo, smo
odgovorni vsi in na vseh nas je, da
poskušamo naše mesto in naravo
ohranjati kar se da čisto.

OKOLJE

www.srcnotrbovlje.si
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POSTAJA ARSO

V MESTNEM PARKU NOVA
POSTAJA ZA MERJENJE KAKOVOSTI ZRAKA
so postaje postavljene na lokacijah,
na katerih so ravni reprezentativne
za izpostavljenost večine mestnega prebivalstva in nanje ne vpliva
samo en vir onesnaženja. Trenutna merilna postaja v Trbovljah na
Nasipih je po strokovni oceni Arso
na lokaciji, na kateri meritve ne
odražajo stanja kakovosti zraka za
večino prebivalcev mesta in je bila
v preteklosti postavljena tam zaradi
spremljanja bližnjih industrijskih
objektov (TET in Lafarge), ki pa so
zdaj že nekaj let zaprti.
Arso zdaj merilno mesto postavlja
v mestnem parku, saj je v njegovi
bližini največja gostota prebivalstva v Trbovljah, hkrati pa mimo
parka poteka najprometnejša cesta
v mestu. Omenjena lokacija naj bi
tako prikazovala vpliv prometa na
okolje in tudi goste naseljenosti.

Uredništvo

V mestnem parku
bo postavljena nova
merilna postaja za
spremljanje kakovosti
zraka v občini Trbovlje.
Trenutna merilna postaja se nahaja
na križišču na Nasipih. To območje je bilo še posebej izpostavljeno
vplivom okolja med delovanjem
Termoelektrarne Trbovlje in cementarne.
Pri izbiri lokacije so upoštevane
smernice standardov kakovosti.
Večina merilnih mest je postavljena v mestno okolje, kar pomeni, da

Postaja Arso bo začela delovati
predvidoma do konca leta 2020.

PROSTOŽIVEČE MAČKE

PROSTOŽIVEČE MAČKE NISO LE NEBODIGATREBA
Roman Turnšek

FOTO: Uredništvo

Vedno se najdejo
okrog nas. Nekje jih
je manj, drugje več.
Eni jim pomagajo,
drugim gredo v nos
ali pa se ne zmenijo
zanje. Prostoživeče
zapuščene mačke so
včasih lahko težava.
Ne zaradi ali samo
zaradi živali samih kot
takšnih, ampak precej
pogosteje zaradi ljudi.
In ne le zaradi tistih, ki
jih preganjajo, ampak
tudi tistih, ki jih hranijo.
Primerov prostoživečih zapuščenih mačk na Društvu proti mučenju živali Trbovlje poznajo veliko. Društvo namreč med drugim
pomaga tudi hraniteljem s hrano
in sodeluje pri reševanju. Samega
reševanja primerov se je treba lotevati na potrebni način, prav tako
pa določena pravila veljajo tudi
za hranjenje in lovljenje. Društvo
že dolgo časa glede na prakso in
izkušnje prakticira način, ki se je
pokazal za potrebnega in posledično uspešnega. Akcije potekajo
po tako imenovanem protokolu.
Pri reševanju primerov prostoživečih zapuščenih mačk je nujno sodelovanje hraniteljev. V

društvenem pogovornem jeziku bi
se reklo, da so hranitelji prva bojna
črta na terenu. Brez njih je lovljenje mačk zelo oteženo in trajajoče.
Reševanje in ureditev problema
pa morata biti zadovoljiva za obe
strani, tiste, ki živalim pomagajo,

in tiste, ki jim gredo v nos. Ker je
zaradi tega treba uskladiti stvari,
se društvo urejanja stvari loteva
po omenjenem protokolu. In kaj
to pomeni? Krajane se seznani z
naravo problematike in načinom
reševanja. Treba je poloviti ži-

vali, ugotoviti stanje in narediti
selekcijo. Neozdravljivo bolne ali
poškodovane živali je najbolj humano uspavati, socializirane in
pri katerih je socializacija mogoča, je treba poskusiti oddati v čim
večjem številu primernim interesentom, preostale oziroma tiste,
pri katerih socializacija in oddaja
nista več smiselni ali mogoči, pa
sterilizirane oziroma kastrirane
vrniti nazaj v bivalno okolje.
Pri lovljenju in oskrbi se je treba
držati določenih pravil. Hrani se
na mestu, ki je za mačke mirno in
varno in kjer tudi ne bo moteče.
Hrani se na primer enkrat dnevno. Na dogovorjenem mestu, ki so
ga mačke vajene, in ob določenih
urah se nastavi hrano in počaka. Če jo mačke pojedo, se hrano
doda, v nasprotnem primeru pa
po določenem času morebitne ostanke pospravi in počisti hranilno
mesto. Pogosta nepravilnost hranjenja je namreč, da ljudje živali
hranijo in nato hrano pustijo. Če
je mačke ne pojedo, se ta pokvari,
zaredijo se črvi, pojavijo se muhe,
smrad in podobno. S tem se po
nepotrebnem povzroča nejevoljo
ter posledično neupravičen in nepotreben odpor do živali, ki niso
ničesar krive. Poudariti je treba,
da je prisotnost mačk v urbanih
okoljih potrebna. Preganjajo in
uničujejo glodavce in druge škodljivce, zato je prav tudi, da jih
pomagajo oskrbovati hranitelji,
vendar pa je obenem treba izvajati
sterilizacije in vzdrževati sprejemljivo število živali. Ob upoštevanju protokola tudi po opravljenih
sterilizacijah je sobivanje v sožitju
in toleranci ne le mogoče, ampak
tudi prijetno.
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RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE TRBOVLJE

DROBTINICA
LETOS TUDI V TRBOVLJAH
Mateja Leskovšek,
sekretarka OZRK Trbovlje

Otroci so ena
najranljivejših
družbenih skupin.
Na to, ali živijo v
pomanjkanju in trpijo
zaradi raznovrstnih
posledic revščine,
nimajo vpliva. Zato smo
se v RKS OZ Trbovlje
v letu 2018 odločili,
da se pridružimo
vseslovenski akciji
Drobtinica, saj
ves denar, ki ga
zberemo, namenimo
trboveljskim otrokom,
in sicer prek šolskih
skladov osnovnih šol.
Letošnja Drobtinica je načrtovana za 17. oktober; seveda upamo,
da bodo epidemiološke razmere
takšne, da jo bo mogoče izvesti.

Drobtinica bo letos 17. oktobra.

Z Drobtinico bomo zaznamovali tudi svetovni dan
hrane (16. 10.) in svetovni dan boja prosti revščini (17. 10.).

Tako kot prejšnji dve leti bomo
Drobtinico izvedli na platoju pred
Sparom, na naši stojnici bo mogoče dobiti kruh oz. pekovske izdelke
in pecivo, izdelke bomo menjali za
prostovoljni prispevek. Višina prispevka je prepuščena posamezniku, želimo pa si, da je vsaj v višini
cene kruha. Občane Trbovelj tako
vabimo, da se v soboto, 17. oktobra,
med 8. in 12. uro po kruh odpravijo
na našo stojnico. Kruha ne kupimo,
ampak je doniran, prav tako tudi
pecivo, zato lahko celoten izkupiček namenimo otrokom. V prejšnjih
dveh letih smo dobili donacijo Spara in slaščičarne Saška, za letošnje
leto pa dogovori še potekajo.
Na stojnici vas bomo pričakali rdečekrižarji – zaposleni in prostovoljci pa tudi učenci Cankarjeve šole.
Izjemno smo namreč veseli sodelovanja z vsemi osnovnimi šolami v
Trbovljah, v katerih v zadnjih letih
potekajo tudi krožki prve pomoči.
Kot omenjeno, bomo zbran denar namenili v šolski sklad, letos v
sklad Osnovne šole Ivana Cankarja
Trbovlje. Prvo leto smo akcijo premierno izvedli skupaj z OŠ Trbovlje; zbrali smo dobrih 700 evrov;
lansko leto smo precej presegli
prvo leto, saj smo zbrali nekaj več
kot tisoč evrov, ki smo jih nakazali
v šolski sklad OŠ Tončke Čeč.

ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB ZASAVJA

ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV
ZA VREDNOTE NOB V KORONAOBDOBJU
Združenje borcev za
vrednote NOB Zasavja

Konec maja so se
društveni prostori
ponovno odprli za
obiske članstva;
22. junija smo
končno lahko
izvedli že dolgo
nazaj načrtovano
skupščino občinske
organizacije.
Ta je letos pomenila res veliko
spremembo, saj se je s položaja
predsednice poslovila dolgoletna
nosilka te funkcije Marija Govejšek, na njeno mesto pa je prišel
Bogdan Šteh, predstavnik mlajše generacije znotraj članstva. A
ker so za uspešno delovanje pomembne tudi izkušnje, je doz-

Združenje borcev za vrednote NOB Zasavje se je
udeležilo slovesnosti v spomin na Janeza Stanovnika.

dajšnja predsednica ostala aktivna
v organizaciji kot podpredsednica
in bo še naprej pomagala pri aktivnostih društva. Praznovanje
ustanovitve Trboveljske partizanske čete, ki označuje začetek
aktivnega upora proti okupatorju
v naši občini, smo 11. julija izpeljali v okrnjeni sestavi, pa vseeno
slovesno; še posebej smo bili veseli, da so se nam pridružili tudi
naši tovariši iz Policijskega veteranskega društva Sever in veterani vojne za Slovenijo. Predsednik in podpredsednica občinske
organizacije sta se 4. avgusta v
Ljubljani udeležila slovesnosti ob
odkritju spomenika nekdanjemu
predsedniku republiške organizacije, partizanu in politiku Janezu Stanovniku. Tudi tradicionalno
letovanje članov bomo letos izpeljali, čeprav v nekoliko poznejšem
terminu in na novi lokaciji, v Rogaški Slatini. Prepričani smo, da
bo vzdušje ravno tako prešerno,
kot je bilo to pravilo v lendavskih
toplicah.

DRUŽBA
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KIP PROMETEJ

ODPADNO ŽELEZO ZASAVSKIH JAM
BODO SPREMENILI V VELIČASTNI KIPEC RUDARJA
NŠG, društvo TNM

Zahvala temu, da
se Zasavje razvija v
visokotehnološko in
napredno območje,
gre vsekakor
tudi rudarstvu in
znanju, ki ga je sicer
robustno in težaško
delo pustilo novim
generacijam.
Dvesto let rudarjenja v zasavskih
dolinah želijo zaznamovati s postavitvijo velikanskega kipca Rudarja
– Prometeja.
Prostor za postavitev 8-metrskega
kipca, ki bo narejen povsem iz odpadnega železa, pobranega iz rovov
rudnika Trbovlje - Hrastnik in separacije Trbovlje, je pripravljen na
Ostrem vrhu. Akademski kipar Zoran
Poznič bo v prostorih podjetja Kovit
varil in sestavljal največjo slovensko

Kip Prometej bo nastal iz odpadnega železja.
plastiko, ki bo nove generacije spominjala na zgodovino Zasavja.
V podjetju Kovit bodo s svojim znanjem in pridnimi rokami avtorju
priskočili na pomoč ter skupaj se-

stavili mogočno skulpturo po ideji
Pozniča. Prometej – Rudar bo narejen v enem kosu in ga bodo postavili naenkrat. Še v tem mesecu
bo sestavljena velikanska osnovna

konstrukcija, zaradi velikosti pa bo
najverjetneje končano skulpturo
treba iz prostorov Kovita na Špicberg prenesti kar s helikopterjem,
ocenjuje avtor. Rudar – Prometej
naj bi v vsem svojem sijaju stal nad
zasavskim mestom že letos.
Društvo Trbovlje, novomedijsko
mesto je projekt vzelo pod okrilje,
kupilo zemljišče in se lotilo zbiranja
sredstev za postavitev veličastnega
kipca. Konkretne aktivnostmi so
začeli maja letos in do zdaj zbrali
okoli tretjino potrebnih finančnih
sredstev; ocenjena vrednost znaša 45 tisoč evrov. Sicer zelo zadovoljni z do zdaj zbranimi sredstvi
prosijo za še dodatno pomoč, ki bo
omogočila Prometeju – Rudarju, da
stoji visoko nad Trbovljami. Kipec,
za postavitev katerega so trenutno
v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, bo viden iz večjega dela
mesta. Kot pravi sam avtor, pa bo
ta »last nas vseh in vseh generacij,
ki bodo živele v revirskih dolinah«.
Če želite biti del veličastne zgodbe,
lahko priskočite na pomoč. Podatki
za nakazila: Društvo Trbovlje, novomedijsko mesto, Trg svobode 11
a, 1420 Trbovlje – SI56 6100 0002
4000 184.

KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE

DNEVI, POLNI TOPLINE, V KNJIŽNICI TRBOVLJE
Katra Hribar Frol, mag.,
direktorica

Občani Trbovelj so po ponovnem odprtju
pridno obiskovali knjižnico.

V teh nenavadnih,
marsikomu
neprijetnih dneh, ko
nam vsakdan krojijo
napotki, ki nas in vse
okrog nas varujejo
pred novih virusom,
smo zaposleni v
Knjižnici Trbovlje na
široko odpirali naša
vrata (pa ne samo z
namenom zračenja
naših prostorov) in
vztrajno ter brez
strahu podajali roke
(v rokavicah, seveda)
lokalni skupnosti.
Z velikim veseljem smo svoja vrata (ki so bila zaprta zaradi ukrepov
ob razglasitvi epidemije) ponovno
odprli 5. maja ter se spet srečali z
zvestimi bralci in obiskovalci. Kdo
je bil bolj vesel koga, je stvar presoje posameznika, a mi smo bili

več kot navdušeni, da nas je v prvih
štirih dneh ponovne odprtosti z namenom vračila gradiva obiskalo kar
587 članov.
V dneh bližajočega se poletja smo se
že navadili na vsakodnevno nošenje
zaščitnih mask in rokavic, pravil-

no ravnanje z vrnjenim gradivom,
zaščitne pregrade ter na skrajšani odpiralni čas knjižnice in enote.
Navadili pa smo se tudi na hrup,
prah in na zaprtost mladinskega
oddelka, saj smo bili polni navdušenega pričakovanja, da bomo ven-

darle dobili dvigalo, ki bo v višja
nadstropja naše stavbe na Ulici 1.
junija 19 popeljalo vse, ki jim je bil
dostop tja prej onemogočen. Dvigalo in prenovljen mladinski oddelek smo slovesno odprli 28 julija.
V vmesnem obdobju smo svojo dejavnost uspešno preselili v virtualni
svet in na družabnih omrežjih Knjižnice Trbovlje prebirali pravljice
najmlajšim, proslavili mednarodni
dan otroških knjig in noč knjige
ter skrbeli, da smo vsaj na en način ostali povezani z našim člani
in obiskovalci. Poletje nam je dalo
čas, da smo se dodobra spoznali s
priporočili in z navodili, ki skrbijo,
da ostajamo zdravi, in nas opogumilo, da smo poletno pravljično ter
literarno dogajanje popeljali tudi
zunaj virtualnih svetov – izpeljali
smo pravljične urice v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine
Trbovlje, letni kino z Zavodom za
kulturo Delavski dom Trbovlje in
tudi dva literarna večera, ko smo v
sodelovanju z Zasavskim muzejem
Trbovlje in Zavodom za kulturo Delavski dom Trbovlje gostili pisatelja
Noaha Charneyja ter pesnika Aleša
Štegra in glasbenika Jureta Torija.
Toplota prvih jesenskih dni nas je
še dodatno napolnila z energijo in
veselimo se nadaljnjega druženja z
akterji s področja kulture in našimi
člani ter izvedbe literarnih dogodkov za vse starosti.
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DDTLABORATORIJ

LANI ZAGON PROJEKTA RUK, KI
GA VODI ZAVOD ZA KULTURO
DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Dr. Maša Jazbec,
vodja DDTlaba

RUK je mreža
raziskovalnih
centrov umetnosti
in kulture na
presečišču sodobnih
tehnologij, znanosti
in gospodarstva.
Mreža centrov
RUK je sestavljena
modularno iz treh
lokalno-regionalnonacionalnomednarodno
umeščenih platform
DDT, PiNA in KIBLA,
ki kapilarno vpenjajo
akterje iz svojih
okolij, platform in
mrež.

V tem interdisciplinarnem vozlišču
se razvijajo inovativni produkti in storitve za mehko in humano
tehnologijo prihodnosti. Naložbo
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. V Trbovljah smo v okviru projekta RUK
vzpostavili
laboratorij
DDTlab.
DDTlab je platforma za stičišče
umetnosti, znanosti in novih tehnologij. DDTlab smo vzpostavili
oktobra 2019 in do danes izvedli že
več projektov, v katerih se križajo
znanost, umetnost in gospodarstvo.
Cilj je skozi sintezo tehnologije,
znanosti in umetnosti ter gospodarske iniciative doseči preboj na
vseh omenjenih področjih ter (na
dolgi rok) prebivalcem mesta zgraditi novo identiteto. Naš namen je,
da prva asociacija ob imenu Trbovlje ne bo več rudarska preteklost in

propadla industrija, ampak znanje,
samozavest, visoka tehnologija,
robotika in intermedijska umetnost.
Projekte vodimo pod premiso Humanizacija tehnologij. Zavzemamo
se za demokratizacijo dosežkov v
znanosti in umetnosti ter dostopa
do novih naprednih tehnologij. V
DDTlabu izvajamo javne demonstracije projektov, ki jih razvijamo
s partnerji in sodelavci. Gostili smo
že ogromno otrok, znanstvenikov, tehnologov in gospodarstvenikov. DDTlab je v letu dni delovanja postal prostor, v katerem
se snujejo, kreirajo in producirajo
projekti, ki nastajajo na sečišču
med umetnostjo, gospodarstvom
in znanostjo. Trenutno razvijamo
inovativne prototipe z vodilnim
proizvajalcem industrijske robotike Yaskawo in vodilnim podjetjem
s področja aviacije AFormX. Zelo

Nosilni projekti DDTlaba bodo na ogled tudi
na letošnjem festivalu Speculum Artium, ki
bo potekal med 15. in 17. oktobrom 2020 v prostorih DDT.

dobro sodelujemo tudi s STPŠ Trbovlje. Dijaki STPŠ Trbovlje v labu
pod mentorstvom dr. Uroša Ocepka
in dr. Maše Jazbec razvijajo inovativne produkte.
Osrednja tehnologija, s katero se
ukvarjamo, so vmesniki med možgani in računalnikom oz. strojem
(naprave BCI) ter robotiko. Oktobra 2019 smo izvedli prvi mednarodni Brain Computer Hackathon
v sodelovanju s podjetjem g.tec v
Delavskem domu Trbovlje v okviru
festivala Speculum Artium. Interes
in odziv sta bila izjemen. Prijavljenih je bilo kar 40 oseb, ki so 24 ur
skupaj spoznavali BCI-naprave in
ustvarjali nove aplikacije. Mednarodna strokovna žirija je nato ocenila projekte in podelila ugledne
nagrade in certifikate IEEE Brain.
Z doc. dr. Urošem Ocepkom (STPŠ
Trbovlje) smo vzpostavili BCI-laboratorij oz. platformo za razvoj
in raziskave z vmesniki med možgani in računalnikom/strojem. V
laboratoriju smo že razvili kar nekaj novih aplikacij z vmesniki med
možgani in računalnikom/strojem.
V sodelovanju s podjetjem AformX
smo razvili NeuroFly (letenje z mo-

DDTlab

kibernetika - virtualizacija - BCI sistemi - robotika

Brezplačni ogled DDT Lab-a je mogoč po dogovoru na:
068 175 900 oziroma ddtlab@dd-trbovlje.si
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Eva, prva robotska (humanoidna)
občanka Trbovelj
žganskimi signali), s STPŠ Trbovlje
smo razvili instalacijo BCI-slikar
(slikanje na digitalno platno z možganskimi signali), z Yaskawo smo
razvili instalacijo NeuroYaski (kr-

miljenje robotske roke z možganskimi signali) ter še nekaj manjših
raziskovalnih projektov. Izvajamo
pa tudi demonstracije humanoidne robotke Eve, ki je postala prava

zvezda laboratorija. Ste vedeli, da
je Eva prva robotska (humanoidna)
občanka Trbovelj?
Program in aktivnosti McRUKa ter
DDTlaboratorija v Trbovljah je krov-

no gibanje, zavest celotne skupnosti
o smeri, v katero se Trbovlje ter širše Zasavje lahko razvija. Zavest, ki se
ne identificira več s propadlo težko
industrijo in z zaprtimi rudniki.
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VEČGENERACIJSKI CENTER ZASAVJE

POČITNICE V VGC ZASAVJE
Anja Lenart, VGC Zasavje,
Zasavska ljudska univerza

Počitnice v VGC Zasavje.

Počasi postaja že
tradicija, da med
poletjem združimo
moči sorodne
organizacije iz
Zasavja, da bi našim
»ta malim« pričarali
lepe počitnice.
Tudi tokrat smo se partnerji VGC
Zasavje – Zasavska ljudska univerza, Mladinski center Zagorje in
Mladinski center Hrastnik – povezali z Društvom prijateljev mladine
Trbovlje in otrokom pripravili nekaj
zabavnih delavnic. Vsako leto se
potrudimo, da bi otrokom ponudili
nekaj zabavnega, aktualnega, sproščajočega, a vedno z malce prikrito
učno vsebino.
Tako nas je letos Mihela s pravljično urico peljala »na morje«, sku-

paj smo ustvarjali plastelin, morske
mehurčke, pisane mandale, lovilce
sonca, razgibavali telo in možgane.
Naučili smo se pripraviti slastne
zeliščne bombone in karamelne
kokice. Otroci so bili izjemno presenečeni nad okusom in tudi nad
dejstvom, da je tako zdravo lahko
tako zelo dobro. Obiskali smo dr.
Mašo Jazbec na Katapultu. Nismo
mogli verjeti svojim očem, ko nas je
ob prihodu pričakala in pozdravila
robotkinja Eva, potem smo ustvarjali lasten virtualni svet pa še risali
in pisali smo z možganskimi signali,
neverjetno. No, naš hit pa še vedno
ostaja verižni eksperiment. Delavnica, v kateri otroci gradijo leseno
konstrukcijo, po kateri pošiljajo
žogice, ki prek raznih ovir potujejo
od začetne do končne točke. Pri tej
delavnici se otroci navdušujejo nad
uporabo čisto pravega orodja, nad
žaganjem, brušenjem, vrtanjem …
in seveda nad osupljivim končnim
rezultatom. Prilagamo nekaj sličic
za lažjo predstavo, sicer pa vas vabimo, da nas spremljate na spletnih
straneh Večgeneracijski center Zasavje in FB-profilu Večgeneracijski
center Zasavje.

DELAVSKI DOM TRBOVLJE

DELAVSKI DOM TRBOVLJE
V NE POVSEM OBIČAJNEM POLETJU
Delavski dom Trbovlje

Z začetkom poletja
smo v Delavskem
domu Trbovlje
ponovno začeli
izvajanje kulturnega
programa, ki je
bil prekinjen v
začetku marca ob
uveljavitvi omejitev
za preprečevanje
širjenja novega
virusa.
Ob koncih tedna je ponovno vrata
odprl naš kino, v katerem se trudimo, da kljub omejeni distribuciji
ponudimo gledalcem čim bolj zanimiv in žanrsko pester program.
Z jesenjo se obeta normalizacija
razmer tudi na področju filmske
distribucije in obetamo si kar nekaj premier, ki jih boste lahko v
našem digitaliziranem kinu spremljali hkrati kot vsi drugi na svetu. Tretji konec tedna v avgustu
smo filmsko dogajanje preselili na
prosto. Že 10. leto zapored je Trboveljčane na obisk povabil poletni

Filmski utrinki na stopnišču pri DDT
kino Filmski utrinki na stopnišču
ob stavbi DDT. V njegovem okviru so bili prikazani slovenski filmi
Ne pozabi dihati, Poletje v školjki
2 in Kekčeve ukane. Prvi dan, ob
projekciji filma Ne pozabi dihati,
smo na pogovor povabili režiserja
filma Martina Turka. Poletni kino
smo pripravil skupaj s partnerji: z
Zavodom za mladino in šport Trbovlje in s Klubom B trboveljskih
študentov. Hvala tudi Knjižnici
Toneta Seliškarja Trbovlje in Društvu prijateljev mladine Trbovlje
za pomoč pri izvedbi pravljičnega

večera in delavnice pred nedeljsko
predstavo.
Galerijski program so po ponovnem odprtju z razstavo del,
nastalih med obdobjem izolacije,
odprli domači likovniki iz Društva
revirskih likovnikov Relik. Za njimi je sledila vseslovenska razstava
Zlata paleta: osnovne tehnike in
grafika, kjer se je podelilo priznanja in certifikate za najboljša dela,
ki bodo jeseni ponovno razstavljena v DDT na pregledni razstavi vseh nagrajencev Zlate palete.
V avli je hkrati na ogled razstava

filmskih plakatov iz arhiva DDT, s
čimer zaznamujemo 10. obletnico
Art kino mreže Slovenije, katere
član je naš zavod.
Gledališki abonma se je v juniju
nadaljeval s predstavo Zapiranje ljubezni, v kateri sta se nam
predstavila priznana slovenskega
igralca Pia Zemljič in Marko Mandič. Predstava je zaradi še vedno
veljavnih omejitev potekala na
posebej pripravljenem prizorišču,
na parkirišču pred DDT, ki pa se je
izkazalo za izvrstno kuliso za ravno tako izvrstno predstavo.
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PRAZNIK RUDARJEV

SLOVESNOST OB 3. JULIJU – DNEVU RUDARJEV
RMED Perkmandeljc
Trbovlje

Društvo
Perkmandeljc je
skupaj z DDT 3.
julija 2020 pripravilo
slovesnost ob
dnevu rudarjev, ki
je potekala pred
Rudarskim domom
in v prostorih
Delavskega doma
Trbovlje.

Avtor fotografije: Žiga Blaj

Kratek kulturni program sta pripravila Blaž in Eva Rojko. Udeleženci
pa so si ogledali tudi kratek film še
neobjavljenih prispevkov RTV Slovenija z rudarsko tematiko, ki jih
je v ogled ponudil snemalec Gregor
Naglav. Kljub slabemu vremenu in
znanim omejitvam zaradi preprečevanja širjenja okužbe se je zbrala
lepa številka uniformiranih rudarjev in drugih obiskovalcev.
Z organizacijo takšnih in podobnih dogodkov Rudarsko muzejsko
in etnološko društvo Perkmandeljc
skrbi, da ta praznik in tudi preostala rudarska dediščina ne bodo odšli
v pozabo. Srečno!

Avtor fotografije: Žiga Blaj

RAZPIS

JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKE ŠTIPENDIJE
Občina Trbovlje
Občina Trbovlje že vse od leta 2002
dodeljuje občinske štipendije, s
katerimi želi prispevati k višji izo
brazbeni sestavi prebivalstva in

hkrati razbremeniti družinske proračune prejemnikov štipendije.
Javni razpis za študijsko leto
2020/21 je odprt do 8. oktobra
2020. Vlogo za pridobitev štipendije lahko oddajo vsi redni študentje dodiplomskih študijskih

Povabilo
k prostovoljstvu
Društvo Zaupni telefon Samarijan vabi vse, ki razmišljate
o prostovoljskem delu, s katerim lahko pomagate drugim,
se povezujete in osebno rastete v družbi odprtih in
sočutnih ljudi, k prostovoljstvu na telefonu za klic v stiski.
Vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč sočloveku,
empatijo in pripravljenost za prostovoljsko delo,
vabljeni, da se prijavite na telefonski številki
01 23 91 673 ali prek e-naslova samarijan@gmail.com.
Več o društvu si lahko preberete na spletni
strani www.telefon-samarijan.si.

programov z javno veljavnostjo
(programi 1. bolonjske stopnje in
enoviti magistrski študijski programi).
Pri točkovanju pravočasnih in popolnih vlog bodo skladno z objavljenim seznamom deficitarnih

poklicev oz. poklicev, pomembnih
za občino Trbovlje, prejeli vlagatelji, ki se izobražujejo za naslednje
poklice: zdravniki splošne medicine in specialisti ter strokovnjaki s
področij gradbeništva, arhitekture,
ekonomije in prava.
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VIRTUALNI FESTIVAL

STE JIH SLIŠALI? BILI SO ZARES GLASNI!

VIRTUALNI FESTIVAL:
V TRI GLASNE
Kaja Čop, društvo Trbovlje,
novomedijsko mesto

Promocijska slika V tri glasne; grafično
oblikovala: Kaja Čop

Vsi vemo, v kakšnem
stanju je kultura v
teh časih. Vsi (no,
skoraj vsi) se bojimo,
kaj bo s kulturo v
prihodnosti … Ne
smemo pozabiti, da
je bila kultura prva, h
kateri smo se zatekli
v kriznih časih. Da še
vedno je in vedno bo
prva stvar, h kateri
se zatečemo v težkih
obdobjih. Zato je
ne smemo pozabiti.
Ponovno jo moramo
oživeti! Naj odmeva,
naj se sliši – brez
kulture ni življenja.
Ste že slišali za »tri krasne«? Ja,
to so tisti trije kraji v Zasavju – Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik.
In »za Savo« se vedno spomnijo

narediti nekaj, kar je nepozabno,
predvsem pa glasno. Tudi tokrat
niso razočarali. Da bi znova oživeli
lokalno kulturo, jo podprli in ji vli-

li upanja za prihodnost, so skrbno načrtovali virtualni festival z
naslovom V tri glasne. Festival, na
katerem so se predstavili lokalni

ustvarjalci, da ponovno, skupaj, s
pomočjo občinstva oživijo kulturo. No, tokrat smo se sicer morali
sprijazniti še s festivalom prek zaslona, a ostajamo pozitivni, da se
kmalu vidimo na pravem kulturnem festivalu – v živo.
Za nastanek virtualnega festivala V
tri glasne sta moči združila Trbovlje, novomedijsko mesto in Javni
sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje ter organizirala nepozaben spektakel,
ki se je v živo odvil 5. in 7. junija
na YouTube kanalu Trbovlje, novomedijsko mesto.
Vsekakor pa jim festivala ne bi uspelo izpeljati brez nastopajočih, ki
so tudi prek zaslonov pokazali, da
lahko ustvarijo pravo energijo, ki jo
je mogoče čutiti tudi virtualno.
V Zasavju niso podprli le aktualne
kulturne scene, ampak tudi zgodovinsko. V 90. letih je bilo v Zasavju veliko koncertov in skoraj na
vsakem je igrala punk skupina Not
The Same. Band iz Trbovelj, ki je
bil več kot samo band. Bili so znanilci sprememb, trendsetterji in
vzorniki. Kot oznanilo za prihajajoči festival V tri glasne so se odločili opraviti intervju z frontmanom banda Robertom Andrejašem,
vmes pa smo si lahko pogledali
tudi izsek iz enega izmed njihovih
koncertov v 90. letih.

ŠAHOVSKA ŠOLA 2020/21
Šahovski klub Rudar Trbovlje vabi
v šahovski krožek in šahovsko šolo,
ki bosta ob ponedeljkih in četrtkih
od 17. do 18. ure v klubskih prostorih
na Rudarski 6 (soba št. 2).
Kontaktna številka: 031 664 642 (Uroš)
Vabljeni vsi navdušenci kraljeve igre.
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DELAVSKA GODBA TRBOVLJE

DELAVSKA GODBA
TRBOVLJE IN ČAS KORONAKRIZE
Delavska godba Trbovlje med junijskim promenadnim koncertom

Blaž Šoba,
Delavska godba Trbovlje

Trboveljski godbeniki
so leto 2020 začeli
izjemno. Že 22.
februarja so v športni
dvorani Polaj izpeljali
uspešen in odmeven
dobrodelni koncert,
na katerem je bilo za
triletnega dečka Tita z
Duchennovo mišično
distrofijo zbranih
veliko več sredstev,
kot si je kdo sploh
upal pričakovati.

Ob spremljavi godbe so se predstavili združeni pevski zbori trboveljskih šol (OŠ Ivana Cankarja, OŠ
Tončke Čeč, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje), skupina
Orlek, skupina Red Five Point Star,
Sergej Škofljanec, Ela Đurić Ribič,
Neisha in zasedba Balkan Boys, za
smeh je poskrbel Branko Đurić Đuro. Občinstvo je bilo po končanem večeru navdušeno, odzivi so se
vrstili še nekaj tednov po dogodku.
A vrhunskemu začetku sezone je
sledil nastop epidemije. Prekinitev
vaj je za Delavsko godbo Trbovlje
pomenila hud udarec, saj mora
takšna zasedba nenehno vzdrževati kolektivno kondicijo, hkrati pa
je godbenikom še kako manjkala
družabna stran sodelovanja v orkestru. Ker so bili prepričani, da zvoke domačih glasbenikov pogrešajo
tudi Trboveljčani, so konec aprila,
ko so se nekateri ukrepi že sprostili,

v zmanjšani zasedbi in ob upoštevanju varnostne razdalje razveselili stanovalce Doma upokojencev
Franca Salamona, na isti način pa
so na praznik dela izvedli še tradicionalno prvomajsko budnico. Letnega koncerta, ki bi bil posvečen
50-letnici dirigenta profesorja Jožeta Kotarja, ni bilo mogoče izpeljati, namesto tega pa je godba konec maja posnela nekaj koračnic za
virtualni festival V tri glasne. Dirigenta, letošnjega jubilanta, so godbeniki presenetili na domačem praznovanju, zaigrali pa so mu tudi 11.
junija, ko je prejel priznanje Občine
Trbovlje – naziv častni občan. Zaključek okrnjene sezone 2019/20 je
Delavska godba Trbovlje pripravila
20. junija na ploščadi na Ulici Sallaumines. Trboveljčani so lahko prisluhnili promenadnemu koncertu, ki
so ga glasbeniki obarvali z železnim
repertoarjem, sestavljenim iz na-

rodno-zabavnih skladb, slovenskih
popevk, tujih zimzelenih melodij in
uspešnic priljubljenega značaja.
Godba je še pred iztekom poletja že
vstopila v novo sezono – 22. avgusta je posnela koračnico, ki bo uvodna špica v eno izmed oddaj Mestne
promenade. Oddaja bo posvečena
prav Trbovljam, ogledati pa si jo bo
mogoče decembra na prvem programu RTV Slovenija. V novi sezoni
so glasbeniki izpeljali še eno snemanje – z udarnim programom so
se predstavili na konferenci podjetja Dewesoft, ki je bila prenašana
po vsem svetu. Ko se člani Delavske
godbe Trbovlje ozirajo nazaj, ugotavljajo, da pretekla sezona kljub
odpovedi vaj in koncerta nikakor ni
bila neuspešna. Pa vendar upajo, da
bo v letošnji spet vse po starem in
da bodo konec leta lahko ponovno
povabili na tradicionalni celovečerni koncert.
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PRVOŠOLČKI PRVIČ
SKUPAJ Z RDEČIM KRIŽEM PRESTOPILI ŠOLSKI PRAG
POMAGALI OB NOVEM
Obisk županje na OŠ Alojza Hohkrauta
ŠOLSKEM LETU
PRVI ŠOLSKI DAN

Uredništvo
Občina Trbovlje vsako leto skupaj
z Rdečim križem Slovenije – območnim združenjem Trbovlje med
poletnimi počitnicami pomaga
učencem in njihovim staršem pri
nakupu šolskih potrebščin. Učenci
iz socialno šibkejših družin namreč

prejmejo darilne bone, s katerimi občina skupaj z rdečim križem
družinam vsaj malo olajša za marsikatero družino zelo stresen vstop
v novo šolsko leto. Poleg tega pa
je občina sodelovala tudi pri humanitarni akciji zbiranja šolskih
potrebščin, ki jo vsako poletje
organizira Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje.

Letos je občina za bone za šolske potrebščine
namenila približno 2.000 evrov.

Obisk županje in odprtje prenovljenega
igrišča pri OŠ Tončke Čeč
Uredništvo

USPEŠNO ŠOLSKO LETO 2019/20

VPIS V ZLATO KNJIGO
Uredništvo
Tudi letos je županja Jasna Gabrič
sprejela najuspešnejše učence in dijake, ki so v svojem osnovnošolskem
in srednješolskem izobraževanju
dosegli odličen uspeh. V Zlato knji-

go se je letos vpisalo kar 34 učencev
in dijakov, na katere smo izjemno
ponosni. Vsi so v dar prejeli plaketo
– županjino petico, ki jih bo spominjala na njihov zavidljiv uspeh in jim
dala nov zagon za uspešno nadaljevanje izobraževalne poti. Vsem še
enkrat iskreno čestitamo.

Kar 34 učencev in dijakov se je letos
vpisalo v Zlato knjigo.

Tudi letos je županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič na prvi šolski
dan obiskala trboveljske osnovne
šole ter prvošolčkom in njihovim
staršem zaželela prijeten prvi šolski dan pa tudi veliko veselja in
uspeha pri nadaljnjem učenju in
obiskovanju šole. Najbolj slav-

nosten vstop v novo šolsko leto
so imeli prvošolci na Osnovni šoli
Tončke Čeč, kjer je potekalo odprtje prenovljenega igrišča za šolo in
učilnice na prostem, za katero so
idejo podali kar na šoli. Poleg obiska in pozdrava učencev, staršev
in učiteljev na OŠ Tončke Čeč pa
je županja v šolo pospremila tudi
učence na podružnični šoli Alojza
Hohkrauta.

Letos so učenci trboveljskih osnovnih
šol prejeli zvezke z motivom TRajBi.

Občina Trbovlje že tradicionalno učencem ob prvem šolskem
dnevu podari zvezke, s katerimi želimo otrokom omogočiti
lepši vstop v novo šolsko leto. Unikatne zvezke, ki so narejeni
posebej za to priložnost, letos krasi motiv sistema izposoje
električnih koles TRajBi.
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ZLATI MATURANTI IN DIAMANTNI MATURANT

ENA NAJUSPEŠNEJŠIH
GENERACIJ
Uredništvo
Kljub izrednim razmeram, v katerih se je znašla letošnja generacija
maturantov, smo na njih izjemno
ponosni, saj smo imeli v letošnjem
letu kar devet zlatih in enega diamantnega maturanta. Najuspešnejše maturante Srednje tehniške in
poklicne šole Trbovlje ter Gimnazije
in ekonomske srednje šole je sprejela županja Jasna Gabrič; čestitala jim
je za zavidljiv uspeh in jim zaželela
vse dobro na njihovi nadaljnji poti.
Še posebej pa smo veseli, da imamo
v Trbovljah letos tudi diamantnega
maturanta (dijaka STPŠ), tj. dijaka,
ki je na maturi zbral vse mogoče
točke. Iskrene čestitke vsem.

Najuspešnejše dijake je sprejela in pozdravila županja Jasna Gabrič.

GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE

ZLATI MATURANTI, MEPI IN
PRIPRAVA NA NOVO ŠOLSKO LETO
GobecNews

Kljub okoliščinam,
povezanim z
aktualnim virusom,
se je šolsko leto
2019/20 na GESŠ
Trbovlje končalo
nad pričakovanji:
konec pouka,
uspešen zaključek
spomladanskega
roka obeh matur,
šolska stavba
ima prenovljene
elektronapeljave,
hodnike in stopnišče.
Z rezultati poklicne
mature smo izjemno
zadovoljni, a ne le
zaradi visokega
povprečja ocen.
Vsi dijaki, ki so opravljali maturo
iz angleščine, so prejeli certifikat
o znanju jezika na skupni ravni B1.
Še posebej ponosni pa smo na maturantko Barbaro Blatnik, ki je pri
predmetu gospodarstvo prejela vse
točke. Izpitna pola pri tem predmetu je bila letos prvič eksterno

sestavljena, a visoke ocene so dokaz, da daje GESŠ Trbovlje svojim
dijakom odlično znanje stroke.
Tudi dijaki gimnazije, ki so nas vsa
štiri leta izobraževanja presenečali
s svojimi talenti, niso razočarali na
splošni maturi. Kar štirje dijaki so
zlati maturanti: Blaž Cestnik, Luka
Jurečič in Nina Naprudnik. Četrti,
ki je dosegel 100 % pri fiziki, pa ne
želi biti imenovan.
Med poletnimi počitnicami smo

izpeljali zlato raziskovalno odpravo MEPI. Monika Maksimović,
Ilhana Smajlović, Nika Todorovič,
Jernej Hrovatič in Aljaž Hočevar so
odkrivali in raziskovali Goričko ter
s tem opravili del v mozaiku tega
programa.
Z novim šolskim letom smo na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli
Trbovlje že tretje leto dijakom 2.
in 3. letnika splošne gimnazije kot
izbirni predmet ponovno ponudili

Šolsko leto 2019/2020 so dijaki GESŠ uspešno končali.

ITS – interdisciplinarni tematski
sklop. Kot ena izmed 17 gimnazij v
Sloveniji sodelujemo pri uvajanju
in evalvaciji te novosti pri pouku.
Dijaki sami izberejo temo, ki bi jo
radi podrobneje spoznali, jo raziskali. Učitelji različnih predmetov
nastopijo v vlogi usmerjevalcev,
koordinatorjev in poskrbijo, da dijaki sami pridejo do rešitev, zaključkov, izdelajo avtentično nalogo, tudi izdelek.
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ŠOLE

GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE

POČITNIŠKA
DELA IN OBISK ŽUPANJE
NA GLASBENI ŠOLI TRBOVLJE
Ureditev okolice Glasbene šole Trbovlje.

Katja Mikula,
ravnateljica
Glasbene šole Trbovlje

Glasbena šola Trbovlje
v počitniških dneh
vsako leto izkoristi čas,
ko na šoli ni otrok, za
nujna vzdrževalna dela
in generalno čiščenje.
Tako smo urejeni
in pripravljeni na
prihod starih in novih
učencev.
Letos smo temeljito strojno očistili in premazali talne obloge na
hodnikih, hkrati pa razmišljali
tudi o težavah, ki nam jih že nekaj
let povzročajo streha, ostrešje in
posledično dvorana šole.

Zato smo bili zelo veseli klica Občine Trbovlje, da bi si stanje na
Glasbeni šoli Trbovlje rada ogledala županja Jasna Gabrič osebno.
Po ogledu s svojo ekipo Občine Trbovlje je bila odločitev za sanacijo strešnega dela med OŠ Tončke
Čeč in dvoransko streho takojšnja,
saj je med obiskom na kar nekaj
odsekih stala voda; očitno vidno
je bilo, kje vse voda zateka in zamaka. Prav tako je bila takojšnja
ugotovitev, da sta se drevje in grmovje okrog šole nenadzorovano
razrastla, odpadlo listje pa sproti
maši odtoke in žlebove. Tudi za to
se je takoj odredila sanacija, posek
dreves in grmovja, ki je že slonelo
prek ograje na šolsko dvorišče ter
ogrožalo obiskovalce, prav tako pa
se je posekalo vse tiste veje in drevesa, ki so za šolo dobesedno silila
v zgradbo in segala prek strehe.
Skupna ugotovitev je bila, da bo za
ureditev in sanacijo dvorane treba
najprej izdelati projektno dokumentacijo, ki bo zajemala obno-

vo strehe nad dvorano, požarno
ureditev in izolacijo ostrešja kot
funkcionalno smiselno ureditev
večnamenske dvorane za potrebe
plesnega in orkestrskega pouka,
nastopov in koncertov, snemanj,
strokovnih izobraževanj in drugih
prireditev, ki niso v okviru osnovne dejavnosti glasbene šole, ampak jo uporabljajo za svoje potrebe sosednja Osnovna šola Tončke
Čeč, druga društva, zavodi … kot
najemniki.
Seveda bo treba najprej najti
primerne razpise za pridobitev
sredstev za tako obsežne posege
na objektu, bo pa prvo izhodišče vsekakor strokovna in dobro
pripravljena projektna dokumentacija, s katero Občina Trbovlje
lahko kandidira na različnih primernih razpisih. Seveda si vsi na
Glasbeni šoli Trbovlje želimo, da
bi se to vseeno začelo uresničevati kmalu, saj je dvorana žal že v
tako slabem stanju, da bo kmalu
začelo vplivati na izvajanje vseh

dejavnosti, ki jih v tem prostoru
izvajamo kot obvezno in redno.
To pa je pouk plesnih skupin,
vseh šolskih orkestrov, nastopov
in koncertov.
Občini Trbovlje smo hvaležni,
ker so prišli na ogled, opravili
prve ocene in nujne ukrepe takoj
izpeljali. Za prihodnje postopke
in stopinje v smer ureditve vseh
težav pa jim želimo »srečno«, v
dobrobit mladih glasbenikov in
plesalcev, ki si v tej zgradbi že od
leta 1977 nabirajo osnovno glasbeno in plesno znanje, marsikoga
pa je pot od tu odpeljala na uspešno poklicno umetniško, pedagoško pot v svet.

Vpise v Glasbeno šolo
Trbovlje so končali v
začetku septembra. Še
vedno pa v svoje vrste
vabijo trobilce.

ŠPORT
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KARATE KLUB TRBOVLJE

TRBOVELJČANI
V POLNEM TEKU PRIPRAV
Jernej Simerl

Po zelo uspešni
zimsko-spomladanski
tekmovalni sezoni,
ki jo je na žalost
v mesecu marcu
prekinila epidemija
covid-19, so se v
začetku avgusta
tekmovalci in trenerji
zbrali na stadionu
Rudar in opravili
testiranje. Rezultati
so pokazali trenutno
pripravljenost
posameznikov ter bili
v pomoč pri pripravi
poletnih treningov,
ki redno potekajo na
prostem in v klubski
telovadnici.

Od 14. do 16. avgusta je Karate klub
Lev iz Ljubljane v Kranjski Gori
organiziral seminar, ki so ga vodili
trenerji Mirio Mannini, Hadis Lišinović in Jan Merc. Iz našega kluba so se seminarja udeležili Zoja
Jug, Jure Ostanek in Alenka Paternoster. Od 17. do 23. avgusta so v
Postojni potekale reprezentančne
priprave kadetske, mladinske,

U-21 in članske reprezentance, ki
so se jih udeležili: Urša in Barbara Haberl ter Domen Zidar. Za vse
druge trenirajoče člane kluba so se
redni treningi začeli z začetkom
novega šolskega leta.
Vse, ki bi se radi vpisali v Karate
klub Trbovlje, vabimo, da se nam
pridružijo ob ponedeljkih in sredah od 17.00 do 18.00 v Večna-

menskem prostoru Osnovne šole
Trbovlje. Začetni tečaj smo začeli
v mesecu septembru.

Karate klub Trbovlje
ljubitelje karateja 		
vabi k vpisu.

Testiranje tekmovalcev na stadionu Rudar

ŠPORTNO-HUMANITARNO DRUŠTVO MOČ DUHA

ZDRAVJE
Mitja Duh

Avtor fotografije: Mitja Duh

Ste se kdaj vprašali,
kakšen bi moral
izgledati zdrav človek?
Večina ljudi takoj
pomisli na mišice,
zdrave notranje
organe in na zdrav
srčno-žilni sistem. Pa
je to res tako?
Po sodobni definiciji je zdravje stanje
telesnega, duševnega in socialnega
blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali napake. Zdravje je po tej definiciji dinamično ravnovesje telesnih,
duševnih, čustvenih, duhovnih,
osebnih in socialnih prvin, ki se kaže
v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju.
Če bi bili res radi zdravi, bo poleg
športne vadbe in zdrave prehrane
treba delati tudi na dobrih odnosih,
zdravem partnerstvu, mentalnem
treningu, duhovnem vidiku in na izpopolnjujoči službi (poslanstvu).

Ko so te stvari v ravnovesju, lahko
govorimo o res zdravem človeku.

Forsiranje samo ene izmed zgoraj
naštetih komponent pa vodi v za-

svojenost, o čemer pa bo govor prihodnjič. Ostanite zdravi!
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KUOLMČKI

IZ TRBOUSKIGA ZGUDUVINSKIGA LADLCA
OZ. KAJ BI MORAL O TRBOVLJAH VEDETI VSAK TRBOVELJČAN

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA
ALOJZA HOHKRAUTA
Katra Hribar Frol

V občini Trbovlje je
več osnovnih šol, ki so
med poukom in tudi
v popoldanskih urah
polne otrok, željnih
znanja in druženja z
vrstniki, ter seveda
vseh tistih, ki otrokom
predajajo znanje in
življenjske modrosti.
Najstarejša
med
trboveljskimi
osnovnimi šolami je današnja podružnična šola Osnovne šole Trbovlje Osnovna šola Alojza Hohkrauta. Sicer se je šolanje otrok iz
rudarskih in steklarskih družin v

Trbovljah začelo leta 1838, ko je
šola domovala v različnih poslopjih po vseh Trbovljah, vse dokler
ni bila leta 1892 zgrajena šolska
stavba na današnjem Trgu revolucije, takrat imenovana Osnovna
šola Vode. Za otroke (predvsem) iz
rudarskih družin jo je zgradila Trboveljska premogokopna družba.
Šolo so skozi leta obnavljali, dozidavali in jo leta 1960 tudi preimenovali oz. poimenovali z imenom,
ki ga nosi še danes.
Še dandanes šola stoji in tudi v letošnjem septembru so jo napolnili
otroški smeh, želje in drobni strahovi. Je pa letos prvič v šolo svoj
radovedni nos pomolil tudi škrat
Bukmandeljc. To je tisti škrat, ki je
včasih domoval v trboveljskih rudniških rovih in se ponašal z imenom Perkmandeljc. Ko so rudnik
zaprli, pa je svoj novi dom našel v
trboveljski knjižnici in si nadel no-

vemu domovanju primerno ime,
Bukmandeljc. Škrat je bil sicer sam
zase prepričan, da je vse znanje tega
sveta že pogoltnil s prebiranjem
vseh knjig, ki jih Knjižnica Trbovlje
hrani, a ko je v zadnjih avgustovskih dneh (kot že toliko let zapored) poslušal klepetanje najmlajših
o vsem čarobnem, kar jih bo z jesenjo pričakalo za šolskimi zidovi,
se je odločil, da jo v šolo vendarle
mahne tudi sam. In prav v najstarejšo šolo v Trbovljah se je odpravil, saj se je še spominjal, kako so
jo v tistih davno preteklih dneh
gradili in kako zelo so se prebivalci
Trbovelj veselili tega na novo pridobljenega hrama znanja. A ubogi Bukmandeljc šolskega življenja
sploh ni izkusil, saj ga je takoj ob
prihodu na šolsko igrišče prestrašil
hrup preštevilnih otrok, njihovih
staršev in starih staršev ter seveda
učiteljic in učiteljev, ki so klepetali, se smejali, malo tudi pojokali in

na splošno nekaj velikega pričakovali. Kot da ta hrup ni bil dovolj, je
nesrečnega škrata pohodilo nepazljivo pasje bitje, ki je svojo majhno
lastnico pospremilo na prvi šolski
dan. Škrat sicer ni imel hujših telesnih poškodb, a njegova drobna
duša, nevajena hrupa ter uspavana
v tišini in toplini varnega zavetja
knjižnih polic, je bila pretresena.
Od same hude užaljenosti in razočaranja je Bukmandeljc izmaknil
eno izmed skrbno pripravljenih
šolskih malic in s tovrstno tolažbo
v rokah smuknil v najbolj skriti kotiček knjižnice. Tam je v roke vzel
najdebelejšo knjigo otroških pesmi
in sklenil, da bo počakal na prvo
jesensko pravljično urico ter v domačem okolju o šoli poslušal le še
od daleč.
Vir: Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje – po dolgem in počez, Trbovlje, Tiskarna Tori.

Vodenska šola.

UGANKA

ZAGONETKE IN UGANKE
Preberite besedilo, ki ga je o šoli in šolanju v Trbovljah nekoč v svoji knjigi Med hauzi zapisal
Leopold Odlazek, ter vstavite manjkajoče besede.

LEOPOLD ODLAZEK – ZUPANOV
LUBO: ŠOLA – PRVO SREČANJE Z NJO
»… Dobro se spominjam svojega ___________ šolskega dne. Oblečen v kratke __________, dolge nogavice, nove ____________, suknjič, ki sem ga že prej nosil pri obhajilu, kartonasta nahrbtna
____________, nabasana s »šulcajgom«, skrbno počesan, na prečko … Prvi dan me v šolo na Vodah
spremlja mama, ki si je za ta dan v cementarni, kjer je delala, morala vzeti _____________. … Ogromna
šolska zgradba z dvema vhodoma. Vstopiva skozi levega. Po vstopu skozi velika vrata se znajdeva v pritličju,
kjer se nahajajo _________ razredi. Ob vstopu v razred mi v oči najprej pade črna __________,
nato računalo v kotu, velika zelena peč ob vratih, poleg peči lesen zaboj za ____________, na stenah
pa slike posameznih črk … Svinčniki, ki smo jih uporabljali, so bili večinoma tintni, zato je bilo radiranje z
___________, ki so bile bolj podobne bonbonom kot radirkam in smo jih kar nekaj ___________,
bolj mazanje kot radiranje. Zvezki, katerih papir je bil hrapav in so iz njega štrlele lesu podobne trščice, v
katere se je zatikalo pero __________ in puščalo majhne packe, ki so se pridno razlezle, na veliko veselje tovarišice, saj je bil papir podoben pivniku.«
Vir: Leopold Odlazek: Med hauzi: takšne in drugačne iz Žabje vasi. Trbovlje: Knjižnica Toneta Seliškarja
Trbovlje, 2015.
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Rešitve

Rešitve tokratne uganke
napišite na dopisnico in jo
s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) do 19. oktobra
pošljite na naslov: Občina
Trbovlje, časopis Sr(e)čno
Trbovlje (nagradna uganka)
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
Nagrada: brisača Zasavske
ljudske univerze

Izmed prejetih odgovorov
nismo izžrebali nagrajencev,
saj ni bilo pravilnih odgovorov.

Iz knjige Leopolda Odlazka:
Med hauzi.

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

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
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ZADNJA STRAN

OPTIKA CESTNIK

kjer želimo vašim očem le najboljše

OPTOMETRIJSKI PREGLEDI ZA
OČALA IN KONTAKTNE LEČE
OKULISTIČNI PREGLEDI
VELIKA IZBIRA KOREKCIJSKIH
IN SONČNIH OČAL
http://www.optika-cestnik.si/

Vabljeni!

15 % POPUST
NA NOVA OČALA
*popust se obračuna ob predložitvi tega kupona in plačilu z gotovino

Trbovlje I Ulica 1.junija 30 I tel: 03-56-30-878 I Litija I Valvazorjev trg 6 I tel: 01-89-83-907
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