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UVODNE BESEDE ŽUPANJE
DRAGI TRBOVELJČANI, 
CENJENE TRBOVELJČANKE!

Dragi Trboveljčani, cenjene Trboveljčanke!

Pred nami so še zadnje strani knjige leta 2020. Kljub epidemiji in negotovim 
časom, v katerih smo se znašli, verjamem, da bomo tudi to obdobje skupaj 

uspešno prebrodili ter si znali pomagati in prisluhniti. Z radovednostjo se ozrimo 
proti novemu letu, za katero vam želim, da vam prinese veliko lepih trenutkov, 

prijetnih izzivov, predvsem pa zdravja in medsebojnega razumevanja ter 
spoštovanja. Na koncu dneva štejejo le ljudje, ki jih imamo blizu, in tisto, 

kar nosimo v srcu.

Naj bo leto 2021 veselo, polno ljubezni in zaupanja.
 

Vse dobro v letu, ki prihaja. Srečno!
 

Županja Občine Trbovlje
Jasna Gabrič

s sodelavci

Pred nami so še zadnji dnevi leta, 
ki nam je prineslo številne izzive, 
nepredvidljive situacije in raz-
mere, ki so nam pokazale, kako 
ranljiva je naša družba. A hkrati 
je bilo to tudi leto, v katerem smo 
znova dokazali, da znamo stopiti 
skupaj in ljudem priskočiti na po-
moč, ko jo potrebujejo.
Kljub vsemu smo letos v občini 
izvedli številne projekte, s ka-
terimi smo dali ljudem boljše 
okolje za življenje in preživljanje 
prostega čas – vgradnja dvigala, 
prenovljeni prostori gasilskega 
doma, številni urejeni cestni od-
seki, prenovljeno parkirišče na 
železniški postaji in pri Rdečem 
križu Trbovlje, ureditev križišča 
in še veliko drugih projektov smo 
v letošnjem letu izvedli. Postav-
ljeni pa so bili tudi temelji za šte-
vilne projekte, ki se bomo začeli 
izvajati naslednje leto. 
Zavedamo se, da se vas je veliko 
med epidemijo in valom nega-
tivnih informacij znašlo v stiski. 
Za vse je bilo letošnje leto stresno 
in negotovo, vendar vse investi-
cije, ki smo jih na občini izvedli, 
so še v teku ali jih bomo začeli 
prihodnje leto, izvajamo z mislijo 
na vas, dragi občani in občanke, 
da bi vam zagotovili boljše pogo-
je za življenje. Pomagali smo na 

Pred nami so še zadnje strani knjige leta 2020. 
Kljub epidemiji in negotovim časom, v katerih smo 

se znašli, verjamem, da bomo tudi to obdobje 
skupaj uspešno prebrodili ter si znali pomagati in 

prisluhniti. Z radovednostjo se ozrimo proti 
novemu letu, za katero vam želim, da vam prinese 
veliko lepih trenutkov, prijetnih izzivov, predvsem 

pa zdravja in medsebojnega razumevanja ter 
spoštovanja. Na koncu dneva štejejo le ljudje, ki jih 

imamo blizu, in tisto, kar nosimo v srcu.

Naj bo leto 2021 veselo, polno ljubezni 
in zaupanja.

 
Vse dobro v letu, ki prihaja. Srečno!

 
Županja Občine Trbovlje

Jasna Gabrič
s sodelavci

veliko področjih, na katerih smo 
le lahko. Tudi nas so se dotaknile 
številne stiske občanov, ki smo jih 
v preteklih mesecih slišali. Skupaj 
s pristojnimi službami smo se tru-
dili, da je bila pomoč nudena vsem, 
ki so jo potrebovali.
Težko nam je bilo letos tudi odpo-
vedati naše tradicionalno druže-
nje na Kipah, glasbene in kulturne 
dogodke ob občinskem prazniku 
in številne druge dogodke, vendar 
smo to storili z največjo skrbjo za 
vaše in naše zdravje. Za zdrav-
je vseh občanov naše občine. Tudi 
sama bi veliko raje videla otroške 
nasmehe v mestnem parku, druže-
nje in zabave. Žal je to letos neiz-
vedljivo. Bomo pa zato v letošnjem 
letu spletli še tesnejše vezi s svoji-
mi najbližjimi. 
Prav je, da se svojih bližnjih in vseh, 
za katere vemo, da so osamljeni in 
v stiskah, spomnimo, jih pokliče-
mo ter jim namenimo svoj čas in 
prijazne besede. Velikokrat lahko 
že kratek pogovor reši marsikatero 
stisko. Bodimo prijazni, ljubeznivi 
in strpni do soljudi ter pripravljeni 
priskočiti na pomoč, ko je to pot-
rebno. Knapovska solidarnost nas 
že dolgo krasi in prav je, da jo ne-
gujemo še naprej.

Ostanite zdravi.
 

Dragi moji otroci!
Spet je leto naokrog in med nas se čisto po tiho vrača 
najčarobnejši čas v letu.
Verjamem, da ste se vse leto zelo lepo obnašali, pozdravljali 
ljudi, pomagali mamicam in očkom pri hišnih opravilih, 
pridno delali domače naloge in sodelovali v šoli. Seveda 
skupaj s škratki vse leto vodimo evidenco pridnih in malo 
manj pridnih otrok.

Pa ne boste mislili, da je pomembno samo to, da pišete 
naloge in pridno pospravljate copatke, najpomembnejše je 
to, da ste prijazni drug do drugega, da si pomagate in imate 
dobro srce – veste, dragi moji, to je sploh danes, v teh viharnih 
časih, najpomembnejše.

Času, ki prihaja, čarobnosti in tako velikega pomena ne dajejo 
čudovita darila niti sladkarije, ki vam jih prinesem. 
Najpomembnejši je čas, preživet z družino,    
in seveda to, da smo zdravi.

V mestnem parku bom v kratkem postavil nabiralnik, v 
katerega boste lahko odvrgli pisma, ki mi jih bodo dostavili 
v zasneženo deželo čarovnij. Vsako pismo bom 
skrbno prebral. Napišite mi, kaj vam je bilo v 
tem letu najbolj všeč, kako ste ga 
preživeli, zaupajte pa mi skrite in 
tudi manj skrite želje. Potrudil se 
bom in s pomočjo škratkov 
odpisal na prav vsako izmed njih.

V moj nabiralnik boste lahko 
pisma oddali med 4. in 20. 
decembrom. Se že veselim 
vseh vaših pisem, za 
katera verjamem, da mi 
bodo polepšala 
decembrske dni.

Naj bodo prihajajoči 
prazniki obdani z 
veseljem  
in s čarovnijo.

 
Vaš dedek Mraz

Iz trbouskiga spajza

Kulinarični fesval »Iz trbouskiga špajza« poteka v sklopu projekta 
Inspiracija, programa sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška 
2014–2020 in je sofinanciran iz sredstev ESRR. 

v

Kulinarični fesval 
bo potekal od 21. novembra 
do 6. decembra 2020.

GOSTILNICA MALA MALCA
GOSTILNA BIGMAN
PIZZERIJA DIMNIK
OKREPČEVALNICA HAJER
GOSTILNA RAČIČ
RESTAVRACIJA IN KAVARNA K5
OKREPČEVALNICA OSKAR
PIZZERIJA MONDIAL
GOSTILNA MARTIN 

V času epidemije je omogočena dostava jedi na dom.

Jedilniki ponudnikov so na voljo na 
spletni strani Občine Trbovlje in FB Občine Trbovlje.
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NAVODILA ZA UPORABO PRALNIH ZAŠČITNIH MASK
Uredništvo

V tej številki občinskega glasila Ob-
čina Trbovlje vsakemu gospodinjstvu 
prilaga brezplačno zaščitno pralno 
masko. Zašiti približno 8.000 mask v 
nekaj mesecih ni mačji kašelj, sploh 
če vemo, da so maske šivale prosto-
voljke na svoje šivalne stroje, torej ni 
bilo industrijske proizvodnje. 
Občina Trbovlje se vsem, ki so na 
kakršen koli način pripomogli pri 

PRALNE MASKE

Navodila za uporabo obrazne pralne maske 
1. Pred prvo uporabo masko operite v pralnem stroju z 

detergentom na temperaturi med 60 °C in 90 °C.
2. Pred namestitvijo maske si roke umijte z milom ali jih 

razkužite.
3. Masko namestite na obraz od zgornjega dela nosnega 

korena prek ust in pod brado.
4. Med nošenjem se maske ne dotikajte.
5. Po dveh urah uporabe oziroma ob ovlažitvi masko 

odstranite s prijemom za elastike. Nikoli se je ne dotikajte 
spredaj.

6. Po odstranitvi maske si temeljito umijte ali razkužite roke.
7. Masko operite v pralnem stroju z detergentom na vsaj 60 

°C, ločeno od preostalega perila. 

Pogovor
pomaga.

Brez zaščitnih obraznih mask 
danes ne smemo nikamor. 

Trboveljski gasilci aktivno sodelujejo pri številnih aktiv-
nostih za zajezitev širjenja epidemije. Med drugim skrbi-
jo za razkuževanje številnih javnih zaprtih prostorov, ne 
samo v Trbovljah, ampak tudi drugod po Zasavju. 

V tej številki občinskega glasila Občina Trbovlje vsake-
mu gospodinjstvu prilaga brezplačno pralno masko. 

Tudi območno združenje rdečega križa je nenehno v 
pogonu. Stiska ljudi je v tem obdobju še toliko večja, 
zato jim prostovoljci rdečega križa nesebično stojijo ob 
strani in jim nudijo pomoč. Delijo pakete socialno šib-
kejšim, vodijo projekt Donirana hrana, ekipa prve po-
moči pa pomoč nudi tudi v zdravstvu. Izjemno pa so pri 
RKS OZ Trbovlje veseli, da se krvodajalci kljub razmeram 
še vedno udeležujejo krvodajalskih akcij. Ob tem sem 
jim pri RK OZ Trbovlje iskreno zahvaljujejo. 

Na pomoč pa je podjetnikom priskočila tudi Občina Tr-
bovlje v sodelovanju z JP Komunala Trbovlje, ki je vsem, 
ki so morali med epidemijo zapreti svoje podjetje, omo-
gočila oprostitev stroškov odvoza in obdelave odpadkov. 

Za pomoč so vam na voljo naslednje  
številke in ustanove: 

 ◆ Klic v duševni stiski: 
 520 99 00     
(vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)

 ◆ Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik: 
 116 123       
(vsak dan 24 ur na dan)

 ◆ Društvo SOS-telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja: 
 080 11 55    
(od pon. do pet. med 12. in 22. uro)

 ◆ Župnijski karitas Trbovlje: 
 041 944 145 
(od pon. do pet. med 8. in 12. uro)

 ◆ Rdeči križ Slovenije OZ Trbovlje: 
 03 566 77 40
(od pon. do pet. med 8. in 14. uro)

Pogovor 
pomaga, ne 

odlašajte s 
klicem.

tem projektu, torej zagotovitve 
brezplačne pralne maske za gospo-
dinjstva, iskreno zahvaljuje. Zopet 
smo dokazali, da s skupnimi močmi 
zmoremo veliko. 
Obrazna maska je pralna in jo je treba 
pred prvo uporabo oprati v pralnem 
stroju z detergentom na vsaj 60 °C. 
Treba je upoštevati, da obrazne ma-
ske služijo svojemu namenu samo ob 
pravilni uporabi. Zato vam prilagamo 
navodila za uporabo pralnih mask, 
da vam bodo dolgo služile.
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PODELITEV PRIZNANJ     
PRVIM POSREDOVALCEM

PRVI POSREDOVALCI

Uredništvo

V letošnjem letu je tečaj za prve-
ga posredovalca opravilo 17 oseb, 
vsem pa je županja Občine Tr-
bovlje, ki jim je podeljevala pri-
znanja, dejala, da znanja ni nikoli 
dovolj, hkrati pa je znanje tisto, 
ki nam ga nihče ne more odvzeti. 
Kot je županja še dejala, si res-
nično želi, da bi ob ugodnih epi-
demioloških razmerah vsaj enkrat 
letno organizirali druženje oziro-
ma piknik, na katerem bi skupaj 
obnavljali pridobljeno znanje, da 
bi torej enkrat letno prvi pos-
redovalci med seboj vzpostavili 
posebno povezanost, ki je lahko 
izjemnega pomena pri reševanju 
življenj. 
Da so prvi posredovalci velikok-
rat lahko ključni za preživetje 
poškodovane ali obolele osebe, je 
tečajnikom povedal direktor ZD 
Trbovlje Denis Tomše in poudaril, 
da je vsakršna pomoč, tudi laikov, 
veliko koristnejša, kot če pomo-
či nihče ne nudi, ter da je najpo-
membnejše, da laiki oziroma prvi 
posredovalci izgubijo strah in sa-
mozavestno pristopijo k reševa-
nju življenj.
Gospod Breznikar, predstavnik 
URSZR Trbovlje in pomemben člen 
vzpostavljanja mreže prvih posre-
dovalcev, je tečajnikom predstavil 
način delovanja sistema. 

Poleg prvih posredovalcev pa smo letos v Trbovljah pri-
dobili tudi 20 certificiranih prvih posredovalcev, ki so 
opravili zahtevnejši in kompleksnejši 71-urni tečaj ter 
imajo znanje za nudenje pomoči tudi v zahtevnejših 
razmerah. 

V oktobru so bila v 
Zavodu za mladino 

in šport Trbovlje, 
upoštevajoč vse 

ukrepe, podeljena 
priznanja prvim 
posredovalcem. 

Občina Trbovlje je 
skupaj z Zdravstvenim 

domom Trbovlje in 
URSZR Trbovlje začela 

vzpostavljanje mreže 
prvih posredovalcev, 

ki bodo lahko s svojim 
znanjem marsikomu 
rešili življenje. Mreža 
prvih posredovalcev 

je usmerjena v 
sestavo čim širšega 

kroga občanov, ki so 
pripravljeni priskočiti 
na pomoč tistim, ki jo 

potrebujejo. 

»Tečaj je bil super! Odličen preda-
vatelj, prav tako inštruktorji, z ude-
leženci smo se odlično ujeli, tako da 
je kljub obsežnemu številu ur tečaj 
minil neverjetno hitro. Vsebina tečaja 
je bila zelo zanimiva in koristna; su-
per bi bilo, če bi vsaj del vsebin slišal 
vsak občan. Po takšnem izobraževanju 
lahko gotovo tudi laik samozavestneje 
pristopi k poškodovancu oz. obolele-
mu. Mogoče ob tem še poziv občanom: 
Rdeči križ se tudi v Trbovljah trudi čim 
več ljudi seznaniti s temeljnimi po-
stopki oživljanja, z uporabo defibri-
latorja. Ustavite se, kadar nas boste 
videli na ulicah; pridite pogledat; vze-
lo vam bo nekaj minut, te pa se bodo 
izkazale za izjemno pomembne, če 
boste kdaj v situaciji, ko boste morali 
pomagati človeku s srčnim zastojem. 
Najbrž je najhujša nemoč, če veš, da bi 
moral, pa ne znaš pomagati.«

Mateja Leskovšek, RK Trbovlje

»Že zelo dolgo sem si želela pridobiti 
znanje za prvo posredovalko, in ko se 
mi je ponudila priložnost, da se prid-
ružim izobraževanju, sem jo pogra-
bila z obema rokama. Čeprav smo 
zaradi ukrepov covid-19 morali ves 
čas nositi maske, je bil to brez dvoma 
najuporabnejši tečaj v mojem življe-
nju; verjemite, za menoj jih je kar ne-
kaj. Res je bilo naporno, saj smo imeli 
tečaj 3-krat tedensko ves september. 
Poslušali smo veliko teorije, ki je bila 
podkrepljena s primeri iz prakse, naj-
več pa smo tudi sami delali z vajami 
in tako takoj uporabili pridobljeno 
teoretično znanje. In čeprav se nam je 
zdelo naporno, se je še prehitro kon-
čalo. Obljubili smo si, da se bomo tudi 
po tej izkušnji srečevali in obnavljali 
znanje. Najpomembneje je, da so naši 
sokrajani dobili skoraj 20 ljudi, ki jim 
bodo ob nesreči znali pomagati kot 
prvi posredovalci. Tukaj smo za vas!«

Rebeka Fakin, Komunala Trbovlje 

»Hvaležna sem za priložnost udelež-
be na tečaju za prve posredovalce. V 
nekem trenutku, ko smo imeli v službi 
primer za prvo pomoč, sem ugotovila, 
da imam zelo malo znanja oz. skoraj 
nič iz osnov prve pomoči in TPO. Ta 
dogodek me je spodbudil k vključitvi 
v skupino. V 70 urah sem dobila og-
romno znanja, teoretičnega in prak-
tičnega, tisto, kar se mi zdi ključno, pa 
je to, da sem po vseh teh vajah samo-
zavestnejša in vem, da se bom znala 
pravilno odzvati in pomagati, ko bo 
potrebno. To je znanje, ki bi ga moral 
imeti vsak. Tečaj je bil vrhunski v vseh 
pogledih; udeleženci smo se povezali, 
učili drug od drugega, si pomagali in 
ostajamo v stikih tudi v prihodnje.«

Polona Trebušak, ZLU

Tečaj je letos opravilo 17 udeležencev. 
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DEFIBRILATORJI     
REŠUJEJO ŽIVLJENJA

PRVA POMOČ

Urban Stopinšek

Občina Trbovlje je po mestu pos-
tavila osem postaj z avtomatskim 
zunanjim defibrilatorjem (AED), 
prav tako je Gasilska zveza Trbo-
vlje namestila AED-je na lokaci-
jah vseh gasilskih domov v občini. 
Ti AED-ji so namenjeni hitri de-
fibrilaciji ljudi v srčnem zastoju 
kot dopolnitev temeljnih postop-
kov oživljanja. Vsi AED-ji so javno 
dostopni in ustrezno vzdrževani, 
kar finančno zagotavlja občina, 

Kako lahko vsak pomaga sočloveku v stiski?
Če naletimo na nekoga, za katerega sumimo, da je v srčnem zastoju, ga najprej s klicanjem 
in z rahlim stresanjem poskusimo zbuditi. Če je neodziven, sprostimo dihalno pot (zvrnemo 
glavo nazaj) in se sklonimo nad njegovo glavo ter preverimo, ali diha. Če ne diha, začnemo 
stise prsnega koša. Druge prisotne zadolžimo za klic na 112 in dostavo najbližjega AED-ja. 
Po dostavi defibrilatorjeve elektrode namestimo na gol bolnikov prsni koš in ga vklopimo 
s pritiskom na označen gumb. V nadaljevanju samo sledimo glasovnim navodilom AED-
ja. S takšnim ravnanjem ima bolnik, ki je statistično največkrat nekdo izmed naših bližnjih, 
tudi do 75 % možnosti za preživetje. Če bi mimoidoči samo čakali na prihod strokovne 
pomoči, pa so možnosti dobrega izhoda minimalne, če ne nične. 

Ko se sij življenja 
pretvori v mrak in se 

nad človeka spusti 
velik vprašaj obstoja, 
so prvi reševalci tisti, 

ki odločajo o usodi.

AED-aparati se nahajajo tudi ob določenih poslovnih stavbah, kamor so jih 
postavila podjetja. Podjetja so AED-aparate postavila na način, da so dostopni 
tudi širši javnosti, ki se nahaja v bližini, in ne samo njihovim zaposlenim, saj je cilj 
AED-aparatov, da rešijo čim več življenj.

vzdrževalna dela pa v imenu ob-
čine opravljajo gasilci poklicnega 
jedra Prostovoljnega gasilskega 
društva Trbovlje-mesto. V le-
tošnjem letu so bile zamenjane 
elektrode na defibrilatorjih na 
gasilskih domovih PGD Trbo-
vlje-mesto in PGD Dobovec, za-
menjane pa so bile tudi elektrode 
in polnilna baterija AED-ja, ki ga 
gasilci PGD Trbovlje-mesto upo-
rabljajo na intervencijah. V priča-
kovanju je tudi zunanja omarica 
za namestitev defibrilatorja pred 
gasilskim domom Trbovlje-mes-
to, saj se trenutno defibrilator 
nahaja v samem objektu, zaradi 
česar ni vedno dostopen.
Poleg hitre defibrilacije pa je za 
preživetje odločilen predvsem 
hiter začetek stisov prsnega koša 
oziroma začetek temeljnih po-
stopkov oživljanja od mimoido-
čih, saj z vsako izgubljeno minuto 
človek v srčnem zastoju izgubi 10 
% možnosti za preživetje.

 
Nagradno 
vprasanje

Kakšno mora biti 
razmerje med pritiski 
na srce in umetnim 

dihanjem?

Odgovor lahko pošljete na naslov Uredništvo 
Sr(e)čno Trbovlje, Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 

1420 Trbovlje ali elektronski naslov: 
mediji@trbovlje.si. Zraven pripišite, da pošiljate 
odgovor na nagradno vprašanje o prvi pomoči. 
Čas za oddajo odgovora imate do 18. decembra 

2020. Izmed vseh pravilnih odgovorov bomo 
izžrebali tri, ki bodo prejeli 

darilni paket (knjiga 
Orlekov s CD-jem in 

promocijski material 
Občine Trbovlje). 

Pri oživljanju sta 
najpomembnejša masaža 
srca in umetno dihanje, ki 

lahko ponesrečencu 
rešita življenje. 

a) 
b) 
c) 
d) 

30 : 2
60 : 3
15 : 2
20 : 4

Uporaba defibrilatorjev je preprosta. Naprava 
vas bo sama vodila skozi postopek uporabe.

V naravo do boljšega počutja
Za zdravje sta, še posebej v trenutnih razmerah, pomembni, tako dobra psihična 
pripravljenost kot tudi fizična. Naša dolina ima veliko naravnih lepot ter možnos-
ti za rekreacijo in sproščanje. Izkoristimo jo. Pojdimo na sprehod na Kipe, Klek, 
Mrzlico, Sveto Planino, trim stezo Mladost, povzpnimo se na najvišji zasavski hrib 
in se naužijmo svežega zraka ter si naberimo novih moči za izzive, ki prihajajo. 

V Trbovljah imamo veliko zelenih površin za rekreacijo.
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Del projekta so tudi zanimiva turistična doživetja v naravi. 

Občina Trbovlje je bila 
tista zasavska občina, 

ki je bila uspešna na 
evropskem razpisu 
Interreg Slovenija – 

Hrvaška. Tako že od 
avgusta 2018 vodi 

projekt Revitalizacija 
mest industrijske 

dediščine za preboj 
kulturnega turizma v 

Trbovljah, Slovenski 
Bistrici, Labinu 
in na Reki, ki je 

Trboveljčanom bolj 
znan pod imenom 

Inspiracija. 

Uredništvo Namen projekta je bil oživitev in-
dustrijske dediščine, priprava te-
matskih dogodkov in doživetij ter 
vzpostavitev privlačnih točk, da bo 
naše mesto postalo prijaznejše za 
prebivalce in obiskovalce. 
Tako smo v sklopu projekta or-
ganizirali Bienale industrijske 
umetnosti, kulinarični festival »Iz 
trbouskiga špajza«, uredili info-
točko v Parku kulture, v Delavskem 
domu Trbovlje vzpostavili sobo 
pobega »Pobeg iz rudnika« in 
pripravili zanimiva doživetja indu-
strijske kulture. 
V razvoj turističnih programov 
smo povezali različne lokalne tu-
ristične ponudnike – od javnih 
zavodov, društev do zasebnikov, 
ki so s svojimi idejami in sodelo-
vanjem pripravili edinstvene kul-
turno-turistične pakete. V mesecih 
septembru in oktobru letošnjega 
leta smo jih testirali, da bi dobili 
povratne informacije in predloge 
za izboljšanje. Obiskovalci različ-
nih ciljnih skupin, novinarji in tu-
ristični organizatorji so iz Trbovelj 

INSPIRACIJA 
NAVDUŠUJE 
OBISKOVALCE 
TRBOVELJ 

PROJEKT INSPIRACIJA

odhajali pozitivno presenečeni in 
navdušeni. Ideje, izkušnje in ob-
čutke, ki so jih delili z nami, vam v 
kratkih izsekih v nadaljevanju tudi 
predstavljamo. 
Čeprav se projekt približuje koncu 
in je obdobje, v katerem trenutno 
živimo, malce nenavadno, se ne 

damo ter še vedno – »kot pra-
vi Trbouci« – vztrajamo in de-
lamo do konca. Prav kmalu bomo 
namreč predstavili še en produkt, 
mobilno aplikacijo Knap on, ki bo 
našo industrijsko dediščino pred-
stavljala na atraktiven in zabaven 
način. 

Januarja 2021 bo projekta konec, a verjamemo, da bodo nje-
govi rezultati živeli naprej, saj smo temelje za preboj turizma 
trdno postavili. 

Projekt Inspiracija omogoča, da industrijsko dediščino in ru-
darsko zgodovino na zanimiv način predstavimo mlajšim ge-
neracijam in obiskovalcem Trbovelj. Je projekt, ki pomaga v 
ospredje postaviti kulturni turizem v Trbovljah.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v okviru programa Interreg V-A Slovenija 
– Hrvaška za obdobje 2014–2020.
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Naštejte imena 
vsaj dveh znanih 

Trboveljčanov, ki so 
dobili svoj prostor 
v Parku kulture, ki 

se nahaja pred pošto. 

Odgovor lahko pošljete na naslov Uredništvo 
Sr(e)čno Trbovlje, Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 
1420 Trbovlje mediji@trbovlje.si ali na e-naslov . 

Zraven pripišite, da pošiljate odgovor na 
nagradno vprašanje o znanih Trboveljčanih, ki 

so dobili svoj prostor v Parku kulture. Čas za 
oddajo odgovora imate do . 18. decembra 2020

Izmed vseh pravilnih 
odgovorov bomo izžrebali 

tri, ki bodo prejeli kavo 
Iconic Coffee in 

promocijski material 
Občine Trbovlje. 

 
Nagradno 
vprasanje

Igor Jurišič, 
predsednik 
Popotniškega združenja 
Slovenije:
»Zahvaljujoč sodelovanju na 
projektu Inspiracija, sem uspel 
spoznati mesto, ki ga sicer naj-
verjetneje ne bi obiskal. Trbovlje 
so namreč mesto, ki ga imamo v 
podzavesti shranjenega kot ru-
darsko mesto s termoelektrarno, a 
malokdo se zaveda, da nič od tega 
ne deluje več in da so v Trbovljah 
pravočasno začeli razmišljati o 
novih dejavnostih.
Trbovlje lahko s svojo ponudbo 
uspešno konkurirajo na evrop-
skem turističnem trgu; spozna-
vanje kulturne in predvsem indu-
strijske dediščine je tisti adut, na 
katerega lahko Trbovlje stavijo. 
Vsak tehnični muzej v Evropi si-
cer lahko predstavi kak rudniški 
rov, a sprehod po pravem samo 
nekaj mest. Tudi najvišji dimnik 
v Evropi lahko postane prepozna-
ven, če bo le dovolj aktivnosti, ki 
bodo z dimnikom povezane. Če k 
temu dodamo še odlično in speci-

valilnica uspešnih start-upov in 
vizionarjev. Vse ima korenine v 
neizprosnem življenju rudarjev in 
kaljenju njihovih značajev v času 
in prostoru. Ogled rudnika smo 
sklenili z degustacijo kave Iconic.
Iz Trbovelj sem se odpeljala polna 
vtisov in hvaležna, ker sem lahko 
doživela omenjeno izkušnjo. Slo-
venija je lepa in prelep je vsak kraj 
posebej. Še lepši, če odstiraš nje-
gove tančice skozi zgodbe, ki jih 
kraj pripoveduje.
Dena Kaye je dejal: 'Potovati po-
meni poglobiti se sam vase.' Jaz 
sem Trbovlje doživela v povsem 
novi dimenziji. Izlet, ki te notranje 
napolni, kotički, ki te navdušijo, in 
kulinarika, ki te očara. 
Priporočam.«

Matjaž Markič, 
turistični novinarj in 
urednik spletne strani 
www.moj-kovcek.si
»Kolesarjenje po rudniških rovih 
je enkratno doživetje in organi-
zatorji si prizadevajo, da bi pos-
talo del redne turistične ponudbe. 

fično kulinariko, lahko sestavimo 
poljuben paket, ki je lahko za vsa-
kega obiskovalca različen z edinim 
skupnim imenovalcem – Trbovlje.
Gotovo imajo Trbovlje potencial, a 
od vas samih je odvisno, kako ga 
boste znali izkoristiti.«

Nataša Dolejši, 
predsednica Turistične 
zveze Velenje:
»Moje spoznavanje Trbovelj je 
bilo prežeto z navdušenjem in s 
primerjanjem med rudarskima 
mestoma, saj sem iz Velenja. Tr-
bovlje, po svoje tako drugačno 
mesto kot Velenje, pa vendar tako 
rudarsko in podobno. Dotaknilo se 
me je vse. Uvod v ogled najvišjega 
dimnika v Evropi je bilo simpatič-
no kulinarično doživetje, pri kate-
rem me ni prevzela samo hrana, 
ampak tudi način, kako so bile jedi 
in pijače postrežene, v kompletu z 
namiznimi dekoracijami, poveza-
nimi z rudarstvom in jesenjo. 
Povsem jasno je, da se ljudje tu-
kaj ne predajo. Zdaj še bolj razu-
mem, zakaj je prav tukaj prava 

Vsekakor jim gre ob tem zaželeti 
veliko uspeha, vsem kolesarskim 
navdušencem pa velja priporočilo, 
da se ob prvi ustrezni priložnosti 
podajo v drobovje trboveljskega 
rudnika. Ne bo jim žal.«Izjava Ja-
nje Viher, 

Janja Viher, 
predsednica Štajerske 
turistične zveze 
(Pohod po kumlanskem 
mozaiku)
»Dan za raziskovanje občine Tr-
bovlje v sklopu čezmejnega pro-
jekta Inspiracija, katerega cilj je 
oživljanje bogate in edinstvene 
industrijsko-kulturne dediščine. 
S prepletom interpretacije narav-
nih bogastev habitatov Krajinske-
ga parka Kum in osvojitve vrha 
Kuma na 1220 m nadmorske viši-
ne z zanimivimi vložki delavnice 
in s preizkusom ročnih spretnosti 
z uporabo logike ter izvrstne ku-
linarike je hitro spreminjajoča se 
vremenska slika samo dodatek k 
edinstvenosti, ki jo je treba doži-
veti in jo ponavljati.«

Pohod po Kumlanskem mozaiku je udeležence navdušil.

Projekt Inspiracija je pomagal vzpostaviti 
sobo pobega, imenovano Pobeg iz rudnika.
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V TRBOVLJAH PODPIS 
POGODBE ZA ZAČETEK 
GRADNJE HIDROELEKTRARN

LETOS NA MRZLICI TUDI ŠTEVILNE NOVOSTI

Uredništvo

Uredništvo

V Sloveniji potreba po električ-
ni energiji narašča, medtem ko 
na drugi strani s sprejemanjem 
dolgoročne podnebne strategije 
stremimo k ogljični nevtralnosti, 
ki jo v Sloveniji želimo doseči do 
leta 2050. To bomo dosegli samo 
s prehodom na obnovljive vire 
električne energije. 
Po več kot 15-letnem prizade-
vanju je bil na področju gradnje 
hidroelektrarn na srednji Savi 
narejen ogromen korak. Župani 
vseh zasavskih občin, general-
ni direktor Holdinga Slovenske 
elektrarne, poslovna direktorja 
Holdinga Slovenske elektrarne 
ter minister za okolje in prostor 
Andrej Vizjak so podpisali kon-
cesijsko pogodbo oziroma Spora-
zum o načinu izvajanja koncesij-
ske pogodbe za gradnjo elektrarn 
na srednji Savi. 
Projekt ni pomemben samo za 
lokalno okolje, v katerem bo 
omogočil razvoj gospodarstva in 
pridobitev novih delovnih mest, 
ampak tudi za celotno Slovenijo. 

V oktobru je v Planinskem domu 
na Mrzlici potekal sklepni del ak-
cije Gluhi strežejo v planinskih 
kočah, ki jo organizira Planinska 
zveza Slovenije, Odbor za gluhe 
in naglušne. Kljub slabemu vre-
menu, ki organizatorjem ni bilo 
naklonjeno, pa je na Mrzlici pre-
vevalo veselo vzdušje. 
V imenu Občine Trbovlje je vse 
prisotne pozdravila podžupanja 
Maja Krajnik, ki jim je čestitala za 
izvedeno akcijo in poudarila, da 
so takšni dogodki pomembni za 
vključevanje vseh ljudi v družbe-
no okolje.
Obiskovalci so se lahko na Mrzli-
ci naučili nekaj osnov znakovne-
ga jezika, hrano so lahko naročili 
z znakovnim jezikom, s pomočjo 
Planinskega lonca besed ter s pre-
vezanimi očmi s pomočjo spre-
mljevalca in bele palice prehodili 
del poti do vrha Mrzlice. Prav tako 
pa so obiskovalci lahko spoznali 
komunikacijski valjček.

SLAVNOSTNI PODPIS POGODBE

GLUHI STREGLI V PLANINSKI KOČI NA MRZLICI

Po 15 letih je bil storjen velik korak za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi.
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Občina Trbovlje

TRBOVLJE ŽE 
15 LET PO MERI INVALIDOV

OBČINA PO MERI INVALIDOV

Listina »občina po meri invalidov« 
je priznanje, ki ga Zveza delovnih 
invalidov Slovenije podeli tisti ob-
čini, ki pri svojem delovanju upo-
števa različnost potreb vseh svojih 
občanov ter načrtno sprejema uk-
repe za večjo kakovost osebnega 
življenja vseh invalidov in njihovih 
družin, ustvarja možnosti za njiho-
vo socialno vključenost ter aktivno 
udeležbo v družbenem življenju ob-
čine z namenom udejanjanja pravic 
človeka in državljana.
Generalna skupščina Združenih na-
rodov je 3. december razglasila za 
mednarodni dan invalidov. Zaradi 
tega razloga se listine podeljujejo v 
mesecu decembru. Občina Trbovlje 
je ena izmed 33 občin oz. mestnih 
občin, ki so prejemnice listine. Ne 
gre pa zanemariti dejstva, da je 
Občina Trbovlje 15. decembra 2005 
ob veliki podpori Društva invalidov 

Pred leti je bila v mestnem parku postavljena 
tudi gugalnica za gibalno ovirane otroke. 

Občina Trbovlje 

Občina Trbovlje bo prejela skoraj 
1,74 milijona evropskih sredstev 
in skoraj 580.000 evrov držav-
nih sredstev za izvedbo projek-

2,3 MILIJONA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA TRBOVLJE
ta Infrastrukturna posodobitev 
obrtno-industrijske cone Nasipi. 
Skupaj to pomeni, da bodo Trbo-
vlje prejele približno 2,3 milijona 
nepovratnih sredstev. Vrednost 
projekta sicer znaša približno 2,8 
milijona evrov.

Trbovlje listino prejela kot tretja v 
Sloveniji. Kmalu za tem sta ji sledili 
tudi sosednji občini.
Uradnih podatkov o številu invali-
dov v Sloveniji ni. O številu je tež-
ko govoriti, zato ker vse invalidne 
osebe zaradi različnih razlogov niso 
pridobile statusa invalidnosti. Je pa 
število ocenjeno na podlagi vpisov 
v register posameznih kategorij 
invalidnosti, iz katerega se pred-
videva, da trenutno v Sloveniji živi 
približno 170.000 invalidov, ki niso 
enovita skupina, ampak so opre-
deljeni z različnimi funkcionalni-
mi omejitvami, in sicer: osebe z 
motnjo v duševnem razvoju, vidno, 
slušno in gibalno ovirane osebe. 
Trudimo se, da bi z našimi dejanji 
pripomogli k samostojnejšemu in 
neodvisnemu življenju invalidov v 
lokalnem okolju, zato smo bili ob-
čina pa tudi javni zavodi, društva in 
druge organizacije vsa leta aktivni. 
Ob tej priložnosti se vsem, ki so 
sodelovali pri aktivnostih, iskreno 
zahvaljujemo.

Ne gre pa zanemariti dejstva, da je Občina Trbovlje 15. decem-
bra 2005 ob veliki podpori Društva invalidov Trbovlje listino 
prejela kot tretja v Sloveniji.

Pomembnejše aktivnosti 
v letih 2005–2020

 � Ureditev klančin pri prehodih za pešce z ustreznimi ozna-
kami za slabovidne;

 � ureditev klančine na Oddelku za odrasle v Knjižnici Toneta 
Seliškarja Trbovlje in drsnih vhodnih vrat ter gradnja dvi-
gala;

 � gradnja klančine za osebe na invalidskih vozičkih za dostop 
do mrliških vežic (JP Komunala Trbovlje);

 � gradnja klančine pri OŠ Trbovlje, ki omogoča osebam na 
invalidskem vozičku dostop do telovadnice in v spodnji 
nivo šole;

 � v sklopu investicij krožišče Sušnik, AP Bevško in hodniki za 
pešce; pri OŠ Ivana Cankarja so urejeni prehodi za pešce s 
klančinami za invalide;

 � nova avtobusna postajališča so opremljena z oznako v Bra-
illovi pisavi;

 � vzpostavitev avtobusne povezave Terezn'čan;
 � označba invalidskih parkirišč z ustreznimi tablami skladno 

s predpisi ter redno izvajanje nadzora;
 � namestitev indukcijske zanke v Delavskem domu Trbovlje;
 � ureditev javnih sanitarij v Mestnem parku, primernih tudi 

za osebe na invalidskem vozičku;
 � namestitev gugalnice za osebe na invalidskem vozičku v 

Mestnem parku;
 � gradnja dvigala v občinski upravni zgradbi in sanitarij za 

invalide;
 � razpis štipendij za osebe s posebnimi potrebami;
 � nakup stopniščnega vzpenjalnika za potrebe šole oziroma 

učencev na invalidskem vozičku;
 � ureditev multisenzorne sobe na OŠ Tončke Čeč;
 � sofinanciranje programa celostne terapevtske obravnave 

otrok z motnjami v razvoju – sodelovanje v razvojnem od-
delku Vrtca Trbovlje;

 � subvencioniranje socialnovarstvene storitve socialnega 
servisa osebnega telefonskega alarma oziroma oskrbe na 
daljavo.Vgradnja dvigala v stavbi na Ulici 1. junija vsem 

občanom omogoča dostop do storitev, ki so v stavbi.

Infrastrukturna posodobitev cone 
bo med drugim obsegala ureditev 
kanalizacije, vodovodnega, elek-
tro-, plinovodnega in kabelskega 
omrežja, sanacijo brežin in ure-
ditev krožnega križišča. Projekt je 
občina skupaj v sodelovanju s tr-

boveljskimi podjetniki oziroma 
z gospodarstveniki snovala vse 
od leta 2017. 
Potrjen je bil tako že drugi projekt 
Občine Trbovlje iz naslova Ope-
rativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike. 
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Uredništvo

Uredništvo

V času, ko smo se že drugič znašli 
v primežu epidemije novega ko-
ronavirusa in so morali gostinski 
lokali pa tudi druge storitvene 
dejavnosti zapreti vrata, je Obči-

Vse od leta 2002 Občina Trbovlje 
podeljuje občinske štipendije za 
študij na dodiplomskih in eno-
vitih magistrskih študijskih pro-
gramih. Tudi letos je bil objavljen 
Javni razpis za dodelitev občin-
skih štipendij v študijskem letu 
2020/21. Razpisanih je bilo sedem 
štipendij, od tega ena za osebe s 
posebnimi potrebami. Na razpis 
smo prejeli 14 prošenj za občin-

PODPIRAMO GOSTINCE 

PRVE ŠTIPENDIJE DO 
KONCA LETOŠNJEGA LETA

LOKALNI GOSTINCI 

OBČINSKE ŠTIPENDIJE

na Trbovlje lokalnim gostincem 
priskočila na pomoč. Pred vami 
je seznam gostincev, ki tudi med 
razglašeno epidemijo omogočajo 
osebni prevzem hrane oziroma 
dostavo na dom v občini Trbo-
vlje. Veliko dobrot si lahko naro-
čite na dom. 

sko štipendijo. S sklepom določen 
in skupaj z javnim razpisom je 
bil objavljen tudi seznam defici-
tarnih poklicev oziroma poklicev, 
pomembnih za Občino Trbovlje. 
Če se vlagatelji izobražujejo za 
katerega izmed poklicev s sezna-
ma, dobijo skladno s pravilnikom 
v postopku točkovanja dodatnih 
5 točk. Izbrani štipendisti bodo z 
Občino Trbovlje sklenili pogodbo 
za eno študijsko leto, štipendi-
jo pa bodo prejeli predvidoma do 
konca letošnjega leta.

Gostilna Brin* 03 56 34 638 ali 
040 128 982

Pizzerija Casa Mia** 031 549 785
pon - ned: 

9:30 - 21:30

T burger Bar** 03 56 65 675
pon - sob: 

9.00 - 22.00 
ned: 12.00 - 22.00

Mala malca** 03 56 22 309 ali 
041 876 535

pon - sob: 
9.00 - 20.00

Kavarna in 
slaščičarna Center**

03 56 31 325 ali 
070 338 337

pon - sob: 
9.00 - 22.00

ned: 12.00 - 22.00

Pizzerija Dimnik** 03 56 28 499 ali 
05 99 87 122

pon - pet: 9.00 - 21.00 
sob - ned: 12.00 - 21.00 

Gostilna Bigman** 03 56 32 997 ali 
041 790 589

Gostilna Račič* 03 56 34 340
pon - sob: 

11.00 - 17.00

Okrepčevalnica 
Oskar**

03 56 34 204
pon - pet: 

11.00 - 19.00

pon - sob:  11.00 - 21.00
sre: zaprto 

ned: 12.00 - 19.00

tor - sob: 9.00 - 17.00 
Dostava le za večje število obrokov.

*Mogoč le 
osebni prevzem

**Osebni 
prevzem in 

dostava

Delovni časi 
veljajo na dan 
16. 10. 2020.

Dostave 
v Občini Trbovlje

Pizzerija Kukuca** 03 56 34 520
pon - čet: 10.00 - 22.00 
pet - sob: 10.00 - 23.00 

ned: 12.00 - 22.00

Pizzerija Mondial** 041 766 408
pon - sob: 

9:30 - 21:30

Gostilna Martin* 03 56 32 610 ali 
041 359 888

sre - ned: 12.00 - 18.00
Dostava le za večje število obrokov.

Lovski dom 
Podmeja Trbovlje*

03 56 27 770 ali 
051 344 666

pet: 16.00 - 20.00 
sob - ned: 12.00 - 17.00 

Catering 
Uroš Kovačič**

03 56 27 840 ali 
041 748 879

pon - pet: 
9.00 - 14.00 

Okrepčevalnica 
Hajer**

05 91 27 891 ali 
071 322 433

pon - ned: 
9.00 - 21.00 

JUGOV GRABEN 
V UREJANJU

PRENOVA KRIŽIŠČA 

Uredništvo

Uredništvo

Po dolgih prizadevanjih Občine 
Trbovlje in Krajevne skupnosti 
Zasavje ter številnih apelih na dr-
žavo so se v letošnjem letu stvari 
v Bevškem začele premikati. V ok-
tobru se je namreč začela sanacija 
Jugovega grabna, v sklopu katere 
bo urejena hudourniška struga. 

V letošnjem letu je občina ravno 
zaradi zagotovitve prometne var-
nosti zamenjala vse semaforje na 
petkrakem križišču Kamnikar, tj. 
med regionalno cesto in Kešetovim 
ter ulico Dom in vrt oziroma Pod 
gozdom. Semaforji na tem križišču 
so bili namreč stari že več kot 20 
let in posledično v zadnjem času 
nevarni, saj ni bilo mogoče več za-
gotavljati rezervnih delov. Prenova 
semaforiziranega križišča je vre-
dna predvidoma 28.000 evrov.

SANACIJA

UREDITEV KRIŽIŠČA

Kar 260 metrov struge se bo raz-
širilo in poglobilo, porušili se bodo 
dotrajani zidovi struge, uredilo pa 
se bo tudi njeno dno. 
S tem se bo za občane Trbovelj, ki 
živijo na omenjenem območju, za-
gotovilo varnejše in kakovostnejše 
okolje. Ureditev Jugovega grab-
na občina ureja skupaj z državo, 
pri čemer bo Občina Trbovlje za 
obnovo namenila dobrih 80.000 
evrov. 

Zamenjani so bili vsi semaforji na 
križišču, ki so opremljeni z LED-
-tehnologijo, zaradi česar bodo 
tudi nižji stroški vzdrževanja. Poleg 
tega so novi semaforji slovenskega 
proizvajalca in z najsodobnejšimi 
funkcijami. Semaforji so opremlje-
ni z videodetekcijskimi kamerami, 
ki zaznajo vozila, hkrati pa so za 
prehod čez glavno cesto nameščene 
tipke za slepe in z najavo pešca.
Sodobna tehnologija omogoča tudi 
povezavo s centrom, kamor bo po-
šiljala vse napake in izpade, o ka-
terih bo potem vzdrževalec obveš-
čen neposredno iz centra.

Zamenjani so bili več kot 
20 let stari semaforji.

Prebivalci Bevškega so pridobili 
varnejše okolje za življenje. 



Še vedno nujno potrebujemo ustrezen odziv laikov, 
očividcev, ki so edini, ki se res lahko odzovejo v prvih 
minutah po nenadnem srčnem zastoju.

Vodja Izobraževalnega centra Reševalne 
postaje v Ljubljani Anton Posavec

Za tokratno številko občinskega glasila 
smo se pogovarjali z Antonom Posavcem, 

vodjo Izobraževalnega centra Reševalne 
postaje v Ljubljani, prejemnikom velikega 

mednarodnega priznanja ameriške 
organizacije ITLS (International Trauma Life 
Support), prejemnikom priznanj s področja 

civilne zaščite in z ambasadorjem Občine 
Ivančna Gorica za področje nujne medicinske 

pomoči. Gledalci televizije Vaš kanal so ga 
izbrali za osebnost meseca decembra 2019. 

Kdor je imel priložnost spoznati gospoda 
Posavca, dobro ve, da je to človek, ki je svoje 

življenje posvetil reševanju in pomoči ljudem, 
v zadnjih letih pa ga posveča izobraževanju. 

Prek izobraževanja po vsej Sloveniji deli 
znanje zdravstvenim delavcem, ki delajo v 

predbolnišničnem okolju, gasilcem, policistom 
… Je tudi skrbnik heliporta v UKC Ljubljana, 

športni pilot, predavatelj v gasilski šoli 
ter strokovni sodelavec na Zdravstveni in 

Medicinski fakulteti v Ljubljani. 

ČE PROJEKT ZAČNEMO 
DANES, BOMO PRVE OMEMBE 
VREDNE REZULTATE ŽELI ŠELE 
ČEZ 10 ALI CELO ČEZ 20 LET

INTERVJU: ANTON POSAVEC, NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Uredništvo

Ste edini Slovenec, ki je v Ameriki 
prejel mednarodno priznanje or-
ganizacije ITLS za koordinatorja 
leta. Nagrado redko podelijo ose-
bi, ki ne prihaja iz ZDA. Daje pa 
vedeti, da smo v Sloveniji lahko 
ponosni na delo, ki ga opravljate. 
Kaj je nagrada pomenila vam, vaši 
ekipi in konec koncev tudi za slo-
vensko področje nujne medicin-
ske pomoči?
»Lepo ste povedali, ekipi. Naši in-
štruktorji prihajajo iz vse Slovenije. 
Na to uspešno sodelovanje smo izje-
mno ponosni. Samo skupaj smo naj-
boljši. Zame je vsaka nagrada odsev 
dobrega dela celotne ekipe. Mogoče 
imam ta privilegij, da sem bil in sem 
v tem trenutku v timu nekoliko bolj 
izpostavljen, vendar je vsaka nagra-
da tudi nagrada celotni ekipi. Vedno 
sem želel, da vsi sodelavci tako čuti-
jo. Vsakdo opravi svoj delček dela, to 
pa se na koncu zlije v krasen mozaik 
in ima svojo težo. Upam, da bomo 
tudi v prihodnje še deležni takih in 
podobnih nagrad, saj imamo v Slo-
veniji veliko sposobnih ljudi, ki si 
to zaslužijo, čeprav smo kot država 
zelo majhni.«

Zakaj menite, da so tečaji po li-
cenci ITLS boljši kot drugi? V čem 
se razlikujejo od drugih?
»Prav veliko standardov za 
obravnavo poškodovancev v pred-
bolnišničnem okolju ni na voljo. 
Gre za specifično okolje, v katerem 
veljajo drugačna pravila, v mno-
gočem drugačna od pravil npr. v 
bolnišnici. Organizacija ITLS je 
pripravila algoritem, ki je v osno-
vi enak povsod po svetu, hkrati pa 
dovoljuje posameznim državam, 
da ga v določeni meri prilagodijo 
specifičnim lokalnim protoko-
lom in zakonodaji. To je bistvena 
prednost, zaradi katere smo se v 
Sloveniji odločili za ITLS – fleksi-
bilnost protokolov.«

Na področju NMP (nujne medi-
cinske pomoči) delujete že skoraj 
30 let. Je nujna medicinska pomoč 
v Sloveniji dobro organizirana? 
Kako bi jo vi še izboljšali, da bi 
bila pomoč za ljudi še boljša?
»Nujno medicinko pomoč (NMP) 
v Sloveniji imamo solidno organi-
zirano in lahko rečemo, da deluje. 
Seveda je pa vedno in tudi mora 

biti prostor za izboljšave. Konkre-
tno je pri nas v Sloveniji tega pros-
tora veliko. Vsekakor potrebuje-
mo – po dobrih zgledih iz tujine 
– centralno urejeno NMP z regi-
onalnimi izpostavami. Potrebovali 
bi nekaj v smislu Državnega za-
voda za nujno medicinsko pomoč, 
ki bi bil neodvisen od negativnih 
lokalnih vplivov ali standardov, ki 
si jih zamislijo in jih izvajajo po-
samezniki ali posamezne skupine. 
To pomeni enake standarde po vsej 
državi. To je naslednja stopnica, 
ki je potrebna in pomembna, da 
bi lahko naprej razvijali sistem in 
rastli. Žal se trenutno tega z ob-
stoječo organizacijo ne da doseči. 
To vsi vemo in o tem govorimo že 
leta. Opisana sodobnejša organiza-
cija bi bila odlična podlaga za celo 
vrsto izboljšav; dala bi nam nove 
možnosti. Ko govorim o centralni 
organiziranosti, s tem ne mislim 

na nekaj, kar bi pomenilo manj za 
lokalna okolja, ampak kvečjemu 
veliko več. Kadar koli govorimo o 
centralizaciji, se takoj ustrašimo, 
čeprav je za nekatere stvari taka 
organiziranost veliko boljša. Veliko 
stvari bi lahko bilo cenejših, dosto-
pnejših … Navsezadnje tudi izobra-
ževanja. Kot sem rekel, imamo tu 
veliko prostora in možnosti za ra-
zvoj. Pri tem moramo paziti, da se 
odločimo za pravilno obliko orga-
niziranosti, kar je zelo pomembno. 
Imamo dovolj dobrih zgledov in 
časa za pravilne odločitve.«

V svoji dolgi profesionalni kari-
eri ste se na terenu srečali že z 
marsičem. Kateri dogodek vam je 
najbolj ostal v spominu, mogoče 
kot najlepši, in kateri dogodek je 
bil za vas najtežji v življenju?
»Zdaj že nekaj časa ne delam na 
terenu. Včasih je treba narediti 
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Danes je pomembnejše, 
da se naši otroci v šoli 
učijo o geološki sestavi 
tal v Tanzaniji. Mogoče 
malo karikiram, gotovo 
tudi nisem proti široki 
razgledanosti naših otrok, 
vendar presneto malo 
ostane v njih tistega 
pomembnega, za življenje.

Dejstvo je, da dasta najboljše rezultate vzgoja in izobraževanje že od vrtca 
naprej. Prej ko začnemo, bolje je. Pa še nekaj. Če ste opazili, ne govorim samo o 
izobraževanju, ampak tudi o vzgoji za pomoč sočloveku v stiski.

prostor tudi mlajšim ter še spo-
sobnejšim kolegicam in kolegom. 
Če govorim o lepih spominih, mi 
tu ostane najbolj v spominu moj 
prvi samostojni porod na terenu. 
Novo življenje, vesel dogodek za 
družino in prijatelje. Na žalost je 
bilo na drugi strani tistih žalostnih, 
tragičnih dogodkov veliko več. Ne 
vem, katerega bi posebej izpostavil. 
Lepše je govoriti o lepih stvareh …«

Vsi smo na koncu dneva ljudje, ki 
nas določeni dogodki prizadene-
jo, vsi imamo družino, prijatelje 
… Kako se vi spoprijemate npr. s 
smrtnimi primeri v nesrečah, hu-
dimi poškodbami in podobno, saj 
so to lahko izjemno težke situaci-
je? Kaj svetujete npr. gasilcem, ki 
se kot prostovoljci prav tako sre-
čujejo s temi težkimi zgodbami?
»Smo samo ljudje, nismo nareje-
ni iz jekla in tega se moramo dob-
ro zavedati. To ne pomeni, da smo 
zaradi tega šibki. Ljudje se različno 
odzivamo na strese, ki jih omenja-
te. Nekdo jih zna uspešno sprošča-
ti skozi glasbo, spet nekdo drugi 
skozi šport, tretji skozi meditacijo 
… Vsekakor ne smemo dovoliti, da 
se ta »negativna energija« kopiči 
v nas. V Sloveniji imamo, tudi zah-
valjujoč URSZR in dr. Andreji Lavrič 
ter vsem njenim sodelavcem, do-
ber protistresni program, ki je or-
ganiziran na več ravneh. Za to, da 
je bližje uporabniku. Namenjen je 
temu, da ga v kritičnih trenutkih 
uporabimo. To ni sramotno, če iz-
razimo, da potrebujemo pomoč. To 
je najbolj normalno, saj smo ljud-
je, z dušo in s telesom. Še enkrat 
poudarjam. Ne smemo dovoliti, da 
se negativna energija, ki se nabere 
v nas, izrazi na neki negativen ali 
celo tragičen način.«

Dolgo se je v Sloveniji razpravlja-
lo o vzpostavitvi sistema prvih 
posredovalcev. Marsikdo se je pri 
vzpostavljanju te mreže obrnil 
kar na gasilce in jih »uporabil« 
za prve posredovalce. Je prav, da 
bi sistem prvih posredovalcev 
temeljil na gasilcih? Kako bi vi 
vzpostavili takšno mrežo prvih 
posredovalcev?
»Kjer koli predavam, doma ali v 
tujini, povem, da smo v Sloveniji 
lahko ponosni na tako dobro raz-
širjeno in organizirano mrežo pro-
stovoljnih gasilcev. Predstavljajte 
si, da je toliko ljudi pripravljenih 
veliko svojega prostega časa posve-
titi pomoči sodržavljanom v stiski 
in pri tem celo ogrožati svoje živ-
ljenje. Vrline, ki v svetu izumirajo 

oz. jih skoraj ni več kje srečati. Za to 
svoje delo so gasilci izjemno mo-
tivirani in tudi zaradi tega vedno 
rad sodelujem pri izobraževanjih, 
v katera so vključeni gasilci. Seve-
da jih posledično potem v državi 
»porabimo« za marsikaj. Upam, 
da se tega vedno in povsod spom-
nimo tudi takrat, ko se delijo kaka 
sredstva …
S problemom prvih posredovalcev 
se ukvarjamo pravzaprav že od leta 
2002. Torej ne gre za nekaj nove-
ga. Sam sem sodeloval v delovnih 
skupinah, ki so to obravnavale že 
od samega začetka. Vodja te sku-
pine je bil žal že pokojni prof. dr. 
Štefek Grmec iz Maribora. Zavedati 
se moramo, da ne obstaja drža-
va na tem svetu, v kateri bi lahko 
»za vsako drevo« skrili reševalno 
vozilo. Dostopni časi sistema NMP 
so odvisni od več dejavnikov, pred-
vsem od lokacije dogodka in loka-
cije enote NMP. Seveda pa lahko, 
tako kot tudi drugod v svetu, ta 
sistem dopolnjujemo na različne 
načine. Od tu potem izhajajo prvi 
posredovalci.
Eden izmed načinov delovanja 
prvih posredovalcev je tudi aktiva-
cija prostovoljnih gasilcev. Zave-
dati pa se moramo, da imajo pro-
stovoljni gasilci izvozne čase (NE 
dostopnih) 5 minut in več, kar je 
tudi skladno z veljavno zakonoda-
jo na področju gasilstva. Ne smemo 
se naslanjati na izjeme, ko je ta čas 
lahko celo krajši. Dejstvo je, da so 
ti časi večinoma daljši od 5 min. 
Na drugi strani pa vemo, da po ne-
nadnem srčnem zastoju najbolje 

ukrepamo, če to storimo znotraj 
prvih štirih minut.
Torej še vedno nujno potrebujemo 
ustrezen odziv laikov, očividcev, ki 
so edini, ki se res lahko odzovejo v 
prvih minutah po nenadnem srč-
nem zastoju. Žal je tukaj slika pre-
cej klavrna, čeprav se, sploh zadnja 
leta, v Sloveniji zelo trudimo vzpo-
staviti čim gostejšo mrežo zuna-
njih avtomatski defibrilatorjev in 
za delo z njimi usposobiti tudi širše 
množice.
Ko smo se leta 2005 odločili začeti 
delati s prostovoljnimi gasilci, smo 
se želeli nasloniti na gasilce bol-
ničarje, za katere pa ne moremo 
reči, da so čisto navadni laiki. Za to 
zadevo sem bil od ministrstva za-
dolžen osebno jaz. Gasilci bolničarji 
morajo znati nekoliko več kot lai-
ki, obvladati tudi nekatere osnovne 
vsebine s področja nujne medicin-
ske pomoči. Zavedati se moramo, 
da morajo gasilci bolničarji včasih 
delovati tudi na krajih, kamor eno-
ta NMP sploh ne more dostopati, 
npr. težko dostopen teren, nevarne 
snovi … Zato smo za njih pripravili 
poseben 71-urni program, ki smo 
ga ustrezno ovrednotili tudi prek 
Ministrstva za zdravje ter se lah-
ko uporablja tudi znotraj sistema 
zaščite in reševanja. Ta program 
je neka solidna osnova za njiho-
vo nadaljnje delo in Gasilska zve-
za Slovenije ga je sprejela tudi kot 
veljavnega za usposabljanje gasil-
cev bolničarjev. Ta program je torej 
namenjen polprofesionalnim sku-
pinam (polprofesionalnim z vidika 
zdravstva) in smo kandidate, ki so 

Prvi pristanek helikotperja na novem 
heliportu UKC Ljubljana. Vir: UKC Ljubljana

ga končali, imenovali prvi posre-
dovalci.
Po tistem, ko nas je prof. Grmec 
zapustil, se je s temi stvarmi začela 
ukvarjati druga skupina ljudi znot-
raj sistema NMP, ki pa je stvari 
zastavila povsem drugače. Vse, kar 
je ostalo od dela prejšnje skupine, 
je samo naziv prvi posredovalec. 
Ti so ga zdaj namenili gasilcem, 
ki končajo 10-urno usposabljanje 
iz laične prve pomoči. Seveda smo 
morali narediti razliko, saj 10 ur 
laične prve pomoči ni enako kot 
71 (oz. celo 72) ur programa, ki je 
zahtevnejši. Zato smo vse, ki so 
končali obsežnejši program, poi-
menovali certificirani prvi posre-
dovalci, znotraj organizacije ga-
silske organizacije pa so še vedno 
gasilci bolničarji, glede na svojo 
specialnost.
Osebno še vedno menim, sploh 
glede na vrsto dela, ki ga opravlja-
jo in za kar se jih aktivira, še ved-
no bolj pripravljen nekdo, ki ima 
zahtevnejše in obsežnejše usposa-
bljanje, saj se navsezadnje gasilci 
na terenu ne srečujejo samo z ne-
nadnimi srčnimi zastoji in s hudi-
mi krvavitvami, ampak je tu poleg 
še veliko drugih nujnih stanj, na 
katera so sposobni pravilno odgo-
voriti. Pomembno je tudi to, da so 
gasilci bolničarji predvideni tudi 
že v sestavi gasilske enote in da 
jih mora imeti vsaka enota. Torej 
njihovo šolanje v bistvu ne pred-
stavlja dodatnega stroška gasilcem 
oz. drugemu plačniku. Po drugi 
strani je treba 10-urna usposablja-
nja večinoma plačevati, prav tako 
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Mi pogosto otroke podcenjujemo. Otroci so odprti, znajo spre-
jemati zadeve z odprtimi rokami. Sposobni so veliko več, kot 
mislimo.

V nižjih razredih vrtca se jih nauči namestiti obliž. Nato se na-
učijo klicati na 112. Oživljati bodo lahko začeli, ko bodo dovolj 
telesno razviti, ker gre za fizično zelo naporno delo. Torej pri-
lagajamo zahtevano znanje in veščine razvojni stopnji otroka. 
Pristop mora biti ena sama vzpodbuda oz. motiviranje.

obvezna vsakoletna obnovitvena 
usposabljanja, kar zahteva posebna 
sredstva. Ne bom pa se zdaj spuš-
čal v to, kdo vse v Sloveniji izvaja 
ta izobraževanja, saj to že presega 
tisto, kar želimo v tem intervjuju 
poudariti.«

Marsikje so pristojne službe iz-
vedle preizkus na terenu s simu-
lacijo srčnega zastoja pri občanu, 
a so bili – žal – odzivi mimoido-
čih slabi. Redkokdo je priskočil na 
pomoč. Zakaj mislite, da je to tako 
in kaj lahko kot družba naredimo, 
da bi ljudje pomagali sočloveku v 
stiski, ko ima nujne zdravstvene 
težave?
»Za uspeh na tem področju je po-
membno sistematično delo, »tek 
na dolge proge«. Instant izobraže-
vanja temeljnih postopkov oživlja-
nja z uporabo zunanjega avtomat-
skega defibrilatorja (AED) gotovo 
pomenijo veliko, a nikoli ne bodo 
prinesla želenih rezultatov. Navse-
zadnje je že moj stari oče rad rekel, 
»da je treba učit' orat' mladega 
vola in ne starega«. Daleč od tega, 
da bi tu želel biti do kogar koli ža-
ljiv, saj tudi jaz že spadam v tisto 
»zgornjo« starostno kategorijo, 
kot bi rekli, med »izkušene«. Dej-
stvo pa je, da dasta najboljše re-
zultate vzgoja in izobraževanje že 
od vrtca naprej. Prej ko začnemo, 
bolje je. Pa še nekaj. Če ste opazi-
li, ne govorim samo o izobraževa-
nju, ampak tudi o vzgoji za pomoč 
sočloveku v stiski. Kdaj se danes 
Slovenec prvič sreča s prvo po-
močjo? Velika večina, ko opravlja 
vozniški izpit. In ko sta kolega iz 
Maribora delala raziskavo eno leto 
po tem tečaju, sta ugotovila, da v 
njihovih glavah ne ostane dejansko 
nič v povezavi s prvo pomočjo. Da-
nes je pomembnejše, da se naši ot-
roci v šoli učijo o geološki sestavi 
tal v Tanzaniji. Mogoče malo ka-
rikiram, gotovo tudi nisem proti 
široki razgledanosti naših otrok, 
vendar presneto malo ostane v njih 
tistega pomembnega, za življenje. 
Razen redkih poskusov, mogoče 
izbirnih predmetov v šolah, ni ne-
kih omembe vrednih izobraževanj 
za otroke s področja prve pomoči. 
Bil bi vesel, če me kdo prepriča, da 
je drugače. Žal tudi izkušnje s te-
rena potrjujejo moje navedbe. To 
naj da misliti, predvsem tistim, ki 
skrbijo za izobraževalne in vzgojne 
programe naših otrok.«

Nedolgo nazaj ste prvič izvedli te-
čaj za certificirane prve posredo-
valce tudi v Trbovljah. Kaj vse bi 
lahko občine še postorile na po-
dročju izobraževanj, širjenja zna-
nja o oživljanju, osnovni pomoči 
ljudem?
»Kot sem dejal v prejšnjem odgo-
voru, bi širšo podlago morala dati 
država, konkretno programi za 
vzgojo in izobraževanje predšol-
skih in šolskih otrok. Tu je mogoče 
največ doseči. Občina lahko potem 
veliko naredi predvsem tako, da 
to vzpodbuja, hkrati pa za obča-
ne redno organizira različna pre-
davanja in usposabljanja, ker je 
vsako usvojeno znanje treba tudi 
obnavljati in nadgrajevati. Tudi 
podpora gasilcem bolničarjem pa 
seveda tudi prvim posredovalcem 
z 10-urnim tečajem laične prve 
pomoči veliko pomeni in je po-
membna osnova za boljše stanje 
na tem področju.«

Ločevanja odpadkov smo se v 
družbi naučili tudi na način, da 
smo kot družba začeli izobraže-
vati mlade, predvsem otroke, ki 
so znanje prenašali tudi na star-
še, babice in na dedke. Bi mogoče 
podobno lahko storili tudi na po-
dročju osnovnih veščin oživljanja 
pri otrocih, mogoče že v vrtcu in 
šoli? Obstajajo takšni programi v 
Sloveniji?
»Žal ne vem, da bi obstajali kakršni 
koli programi s tega področja, ki bi 
bili del sistemskega oz. formalnega 
pristopa k problemu. Tudi tu bi bil 
vesel, če bi lahko kdo popravil mojo 
trditev, a se bojim, da ga ni takega. 
Mi pogosto otroke podcenjujemo. 
Otroci so odprti, znajo sprejemati 
zadeve z odprtimi rokami. Sposob-
ni so veliko več, kot mislimo. Se-
veda bi to delo, ki sem ga omenil, 
morali prilagoditi starosti in zrelo-
sti, navsezadnje tudi fizični razvi-
tosti otrok. V nižjih razredih vrtca 
se jih nauči namestiti obliž. Nato 
se naučijo klicati na 112. Oživljati 
bodo lahko začeli, ko bodo dovolj 
telesno razviti, ker gre za fizično 
zelo naporno delo. Torej prilaga-
jamo zahtevano znanje in veščine 
razvojni stopnji otroka. Seveda je 
zelo pomembno, kako pristopimo k 
otrokom oz. mladini. Pristop mora 
biti ena sama vzpodbuda oz. moti-
viranje. Bi si upal trditi, da gre bolj 
za vzgojo kot za učenje. Če ta pro-
jekt začnemo danes, bomo želi prve 
omembe vredne rezultate šele čez 
10 ali celo 20 let. Torej gre za »tek 
na dolge proge«, ki pa ga je enkrat 
treba začeti. To je danes pravi izziv 
za vse, ki se ukvarjajo z izobraže-
vanjem laikov. Nobena instant raz-
ličica ne bo rodila boljših sadov kot 
sistemsko in vztrajno delo, in to od 
plenic naprej.

Razen redkih poskusov, 
mogoče izbirnih predmetov 
v šolah, ni nekih omembe 
vrednih izobraževanj za 
otroke s področja prve 
pomoči.

Vodja heliporta UKC Ljubljana. 
Vir: UKC Ljubljana

Na koncu tega prispevka bi se rad 
Občini Trbovlje in domači gasilski 
zvezi najlepše zahvalil za zaupa-
nje, ki smo ga bili deležni in smo 
lahko izpeljali tečaj za gasilce bol-
ničarje – certificirane prve pos-
redovalce. 72 ur izobraževanja je 
po eni strani veliko, a po anketah 
udeležencev sodeč, še premalo. 
Kakor koli, upamo, da smo kan-
didatom ustvarili dobro osnovo 
za nadaljnje delo na tem področju. 
Saj veste: 'Vaja dela mojstra, a tudi 
mojster mora delati vaje …' To je 
najboljši recept in tudi naša želja 
kot izvajalcev izobraževanja za 
naprej. Še tako dobro izobraževa-
nje izgubi svoj pomen, če se prido-
bljenega znanja in veščin ne osve-
žuje in ne nadgrajuje. Pa še nekaj. 
Treba je delati skupaj. Vključiti 
je treba lokalno NMP in tudi vse 
druge dejavnike (npr. Rdeči križ). 
Samo timsko delo prinese rezulta-
te. Tečaja se je udeležila tudi žu-

panja ga. Gabrič. Zdi se mi, da je to 
bil enkraten zgled in vzpodbuda za 
vse druge udeležence
Žal zaradi razvoja dogodkov v po-
vezavi s situacijo covid v Sloveniji 
nisem mogel priti na podelitev po-
trdil o uspešno končanem tečaju v 
Trbovlje, čeprav sem si to iskreno 
želel in načrtoval. Zato se še enkrat 
opravičujem gospe županji in vsem 
udeležencem, da nisem mogel biti 
z vami. V teh dneh smo v naši eno-
ti NMP zelo izpostavljeni in obre-
menjeni. Ker veste, da mora biti 
varnost vedno na prvem mestu, se 
vam zahvaljujem za razumevanje. 
Se bom pa, obljubim, z veseljem 
ustavil ob prvi naslednji prilož-
nosti. Seveda vsem, ki ste uspešno 
končali tečaj, v svojem imenu in 
imenu vseh inštruktorjev Izobra-
ževalnega centra iskreno čestitam.
Prepričan sem in se veselim, da 
bomo uspešno sodelovali tudi v 
prihodnosti. Hvala.«
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Izjemno smo veseli, 
da imajo eno leto po 

reorganizaciji gasilstva 
v Trbovljah gasilci 

prenovljene prostore, 
ki jim omogočajo 

učinkovitejše 
intervencije ter bolj 

sproščeno preživljanje 
časa v Centru za 

zaščito in reševanje 
Trbovlje, v katerem 

želimo združiti vse, ki 
delujejo na področju 
zaščite in reševanja v 

naši občini. 

VZPOSTAVLJA SE 
CENTER ZA ZAŠČITO 
IN REŠEVANJE 

Občina Trbovlje

Že v spomladanskih mesecih je 
Občina Trbovlje zamenjala prej 
zelo dotrajana okna na gasilskem 
domu, v juniju pa se je začela še 
dolgo pričakovana prenova pro-
storov. Prenovljene so bile pisarne, 
komandna soba, opremljena s so-
dobno komunikacijsko in tehnič-
no opremo, hkrati pa se je uredila 
tudi soba za druženje, ki združuje 
sodobno opremljeno kuhinjo in 
večnamenski prostor, namenjen 
sproščanju pa tudi sestankom.
Ob vhodu v gasilski dom obisko-
valca pozdravi zapis desetih za-
povedi za gasilca, ki obiskovalca 
pričaka na levi strani, na desni pa 
je »show wall« z vsemi dosežki 
gasilcev iz preteklosti.
Ker smo želeli s prenovo omogo-
čiti boljše pogoje za vse PGD-je v 
občini, je v zgornjem nadstropju 
urejen fitnes, namenjen vsem tr-
boveljskim gasilcem. Vsi gasilci v 
Trbovljah bodo tako lahko v raz-
širjenem in sodobno opremljenem 
fitnesu krepili svojo fizično prip-
ravljenost, ki je še kako pomemb-
na pri intervencijah.
Investicija prenove prostorov v 
Gasilskem domu Trbovlje je vre-
dna več kot 300.000 evrov, več 
kot polovica denarja, namenjene-
ga obnovi, je z naslova prihranka, 
ustvarjenega zaradi reorganizacije 
gasilstva.
Kot je ob prenovi gasilskega doma 
povedala arhitektka dr. Anja Jut-

PRENOVA GASILSKEGA DOMA 

raž, jih je pri zasnovi prenove 
vodilo delo gasilcev, trenutnih in 
prihodnjih uporabnikov prosto-
ra: njihova požrtvovalnost, mar-
ljivost, pozitivizem, kondicijska 
pripravljenost. »Rdeča in temno 
siva barva gasilskih avtomobilov ter 
uniform nam je bila osnova za obli-

kovno podobo notranjosti, dodali 
pa smo ji naravne elemente, les in 
zelenje. Takoj ob vhodu je moderno 
opremljena dežurna soba s pripa-
dajočimi pisarnami vodij gasilskih 
enot. Ker vemo, da poklicni in pro-
stovoljni gasilci preživijo v gasil-
skem domu ogromno ur, smo jim 

želeli ustvariti prostor, v katerem bi 
se dobro počutili in bi se lahko tudi 
odpočili od stresnih situacij. V ta 
namen smo jim zasnovali skupinski 
prostor z zunanjo teraso v pritličju, 
namenjeno druženju, počitku pa tudi 
sestankom in predavanjem: kuhinja 
z visoko mizo, barskimi stoli in z iz-

»Rdeča in temno siva barva gasilskih avtomobilov ter uniform nam je bila osnova za 
oblikovno podobo notranjosti, dodali pa smo ji naravne elemente, les in zelenje.«

Več kot polovica sredstev za obnovo doma je iz naslova prihrankov iz reorganizacije 
gasilstva v Trbovljah.

Kakovostna komunikacijska oprema je nujna za 
učinkovito in hitro posredovanje na intervencijah.

Arhitektko je pri snovanju projekta vodilo delo gasilcev. 
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Nagradno 
vprasanje

Naštejte 
imena štirih 

prostovoljnih 
gasilskih društev 

v občini Trbovlje.

Odgovor lahko pošljete na naslov Uredništvo 
Sr(e)čno Trbovlje, Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 

1420 Trbovlje ali na elektronski naslov 
mediji@trbovlje.si. Zraven pripišite, da pošiljate 

odgovor na nagradno vprašanje o gasilstvu. Čas 
za oddajo odgovora imate do 18. decembra 

2020. Izmed vseh prejetih pravilnih odgovorov 
bomo izžrebali tri srečneže, 

ki bodo prejeli po dve 
unikatni pralni maski 
trboveljskih gasilcev.

hodom na zunanjo teraso, miza za 
namizni tenis, ki se lahko v trenutku 
spremeni v mizo za sestanke, viseča 
mreža, dve notranji kolesi z mizo za 
krepitev moči, kavči ob projekcijski 
steni, tabla piši/briši za »brainstor-
minge«, manjša miza z računalniki, 
dodali pa smo tudi nekaj korit z ze-
lenjem. Kot dodatek skupinski sobi je 
večji fitnes v 1. nadstropju, v katerem 
se nahajajo številne naprave, uteži, 
ripstol itn. za namene pridobivanja 
fizične kondicije gasilcev. Pred fitne-
som smo ustvarili steno gasilcev: tu 
so napisana vsa prostovoljna gasil-
ska društva, saj je prostor namenjen 
vsem gasilcem.«
Županja Občine Trbovlje Jasna 
Gabrič ob izjemno pomembni 
prenovi prostorov poudarja, da 
smo eno leto po reorganizaciji po-
kazali, da gasilstvo v Trbovljah ni 
nazadovalo, ampak je dobilo nov 
zagon. »S prenovljenim prostori so 
gasilci pridobili še boljše pogoje za 

sodelovanje, izvedbo vaj in za varo-
vanje lokalnega okolja. Na občini se 
namreč zavedamo, da se dobri po-
goji, v katerih gasilci delujejo, odra-
žajo tudi pri njihovih intervencijah 
in vseh drugih gasilskih aktivnostih. 
Si pa na občini resnično želimo pod 
eno streho združiti vse, ki deluje-
jo na področju zaščite in reševanja, 
saj bi jim s tem omogočili lažje so-
delovanje in spopadanje s stresnimi 
situacijami. Zato omenjena prenova 
gasilskega doma predstavlja inve-
sticijo v celotno lokalnost skupnost 
ter na nek način začenja zgodbo no-
vega Centra za zaščito in reševanje 
Trbovlje. Letos bodo gasilci pridobili 
tudi še novo vozilo za posredovanje 
pri prometnih nesrečah, prihodnje 
leto pa še dve novi vozili«
Da so tudi gasilci izjemno veseli, s 
prenovljenimi prostori pa sporo-
ča tudi predsednik PGD Trbovlje- 
mesto Marko Zaletel. »Trboveljski 
gasilci smo z obnovo gasilskega 

doma po veliko letih pridobili 
ustrezne prostore, ki nam bodo 
omogočali razvoj gasilstva v ob-
čini in vodenje večjih ter zahtev-
nejših intervencij. Novi prostori 
zagotavljajo kapacitete za vode-
nje večjih intervencij, vzdrževa-
nje ustrezne psihofizične prip-
ravljenosti ter odlične pogoje za 
vsakodnevno delo zaposlenih in 
prostovoljnih gasilcev. Ponosni 
smo predvsem na novo dežu-
rno sobo, ki podpira vodenje 
večjih intervencij s sodobno 
informacijsko tehnologijo, od 
radijske konzole, telefonske 
centrale in nadzorno-ope-
rativnega centra, ki iz ene 
točke omogoča upravljanje z 
objektom in vodenjem enot 
na terenu, do sodobnega 
in moderno opremljenega 
fitnesa, v katerem operativ-
ni gasilci skrbijo za dobro 
psihofizično pripravljenost. 
Tudi preostali prostori so 
sodobno opremljeni in času 
primerni. Moderno urejena 
kuhinja, pisarne in dru-
gi prostori so razlog, da je 
druženje med operativ-
nimi gasilci še prijetnejše 
in da gre razvoj gasilstva 
v občini še hitreje in ka-
kovostneje naprej. Tu gre 
predvsem zahvala Občini 
Trbovlje, ki razume naše 
potrebe in pomembnost 
razvoja gasilske organi-
zacije, in našim članom, 
ki s svojim prostovolj-
nim delom krepijo naše 
poslanstvo in dvigajo 
kakovost gasilstva na 
še višjo raven.«

Si pa na občini resnično želimo pod eno streho združiti vse, ki 
delujejo na področju zaščite in reševanja, saj bi jim s tem omo-
gočili lažje sodelovanje in spopadanje s stresnimi situacijami.

»Trboveljski gasilci smo z obnovo gasilskega doma po veliko 
letih pridobili ustrezne prostore, ki nam bodo omogočali ra-
zvoj gasilstva v občini in vodenje večjih ter zahtevnejših inter-
vencij. Novi prostori zagotavljajo kapacitete za vodenje večjih 
intervencij, vzdrževanje ustrezne psihofizične pripravljenosti 
ter odlične pogoje za vsakodnevno delo zaposlenih in prosto-
voljnih gasilcev.«

Številni pretekli dosežki gasilcev bodo 
obiskovalce pozdravili ob vhodu v dom. 

Gasilstvo je po reorganizaciji dobilo nov zagon.

Urejeni in ustrezno opremljeni prostori.

Za dobro fizično pripravljenost je vsem trboveljskih 
gasilcem na voljo sodobno opremljen fitnes.
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V prvi polovici 
letošnjega leta smo 

na Zavodu za mladino 
in šport Trbovlje 

skupaj s partnerji iz 
Mladinskega centra 

Šentjur začeli izvajanje 
projekta Most. 

V letošnjem letu je 
teden otroka potekal 

na temo Odgovor 
je pogovor ob 30. 
obletnici telefona 

TOM in 30. obletnici 
programa Otroški 

parlament. 

Rada Drnovšek, ZMŠT

Lavra Izgoršek, DPM Trbovlje

Fokus so mladi, ki iščejo službo. 
Nudimo brezplačna interaktivna 
usposabljanja za krepitev kompe-
tenc in pomoč pri reševanju izzivov, 
s katerimi se mladi srečujejo na poti 
do svoje zaposlitve.
S projektom želimo preprečiti dol-
gotrajno brezposelnost in social-
no izključenost mladih, spodbu-
diti njihovo aktivno participacijo 
v lokalnem okolju ter prispevati k 
pridobivanju splošnih in specifič-
nih kompetenc za večjo zaposlji-
vost. Prvi rezultati usposabljanj so 
že vidni. Od meseca aprila do zdaj 
se je nekaj udeležencev že zaposlilo 
in proti koncu meseca septembra 
smo začeli izvajanje drugega kroga 

Tokrat je bil še posebej velik pou-
darek na zavedanju dejstva, da ot-
roci ne morejo čakati na boljše čase, 
da se bodo njihove pravice začele 
spoštovati, ampak moramo takšne 
pogoje ustvarjati tukaj in zdaj. Prav 
zato je še kako pomembno, da ima 
otrok zaupnika, da ve, kako velik 
pomen ima pogovor, pri čemer je 
lahko v veliko pomoč tudi telefon 
TOM naše osrednje organizacije 
ZPMS, namenjen pomoči otrokom 
in mladostnikom.

MLADI DO ZAPOSLITVE 
S PROJEKTOM MOST

TEDEN OTROKA 2020

DEJAVNOSTI ZAVODA ZA MLADINO IN ŠPORT TRBOVLJE

DPM TRBOVLJE

Otroci so spekli sladke dobrote. 
Arhiv DPM Trbovlje
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usposabljanj. Udeleženci so prido-
bili na motivaciji, imajo bolj opti-
mističen pogled na prihodnost in 
močnejšo željo po kreiranju lastne 
življenjske poti. Skozi strnjena re-
dna druženja ob mentorstvu iz-
kušenih mladinskih delavk skupaj 
ustvarjajo prijeten prostor, v kate-
rem se počutijo varno in sprejeto, 
kar je pomemben temelj pri sku-
pinskem delu in temi, ki jo razisku-
jemo v prvem sklopu usposabljanj 
– spoznavanje notranjega sveta. 
Partnerji v projektu Most verja-
memo, da je čas, da se pri iskanju 
zaposlitve poleg na delodajalca 
osredinimo tudi nase, spoznamo 
svoja močnejša in šibkejša področ-
ja, odkrijemo svoje potenciale in 
pridobimo zaupanje vase. Upajmo 
si sanjati in spoznati, da so sanje 
lahko tudi resničnost, ki jo lahko 
dosežemo že s preprostim predru-
gačenjem lastnega načina razmi-
šljanja in delovanja.
Mi že gradimo, prideš tudi ti na 
Most?

Od meseca aprila do zdaj se je nekaj udeležencev že zaposlilo 
in proti koncu meseca septembra smo začeli izvajanje druge-
ga kroga usposabljanj.

Vsako leto ob tednu otroka poleg 
otroških parlamentov izvedemo 
tudi številne prireditve za otroke. 
Glede na trenutno situacijo nam 
tokrat prvič ni uspelo izpeljati že 
tradicionalnega kostanjevega pi-
knika. Smo pa zato v manjšem šte-
vilu uživali na jesenskih ustvarjal-
nicah in kuharskih delavnicah.

V oktobru je DPM 
Trbovlje prejelo tudi 
priznanje ZPMS ob 
30. obletnici otroških 
parlamentov za 
dolgoletno sodelovanje 
in izvedbo programa 
Otroški parlament na 
občinski/medobčinski 
in regijski ravni.

Za več informacij, 
kako se lahko pridružiš 
projektu Most, nam piši 
na irena.ivnik@zmst.si.Mi že gradimo, prideš tudi ti na Most?

Občina Trbovlje DPM Trbo-
vlje iskreno čestita za prejeto 
priznanje.
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V društvu invalidov 
Trbovlje smo v drugi 

polovici letošnjega 
leta uspeli izvesti 

številne dejavnosti. 

Stanka Kink, Društvo 
invalidov Trbovlje 

V juniju je 59 invalidov odpotovalo 
na letovanje v Baško vodo, kjer smo 
se v večernih urah zabavali z anima-
cijami. Tudi kopalni dan v Strunjanu, 
potepanje po Rogli, ki je vključevalo 
obisk poti med krošnjami, obiski 
slovenskih term so bile aktivnosti, 
izpeljane v poletnem času. Še pose-
bej pa smo veseli športnih uspehov 

V sredo, 12. 11. 2020, so na Regional-
nem centru NVO objavili javni nate-
čaj Prostovoljec zasavske regije 2020 
za izbor najzaslužnejših prostovoljk, 
prostovoljcev in prostovoljskih or-
ganizacij iz zasavske regije, po no-
vem pa tudi za izbor uspešnih pro-
stovoljskih projektov, programov ali 
akcij, ki so potekali oziroma še pote-
kajo v zasavski regiji. V okviru letoš-
njega natečaja Prostovoljec zasavske 
regije 2020 bodo podelili štiri nazive 
prostovoljec zasavske regije 2020 
posameznicam in posameznikom 
po posameznih občinah, en naziv 
prostovoljska organizacija zasavske 
regije 2020, en naziv prostovoljski 
projekt zasavske regije 2020. V prvi 
fazi Javnega natečaja Prostovoljec 
zasavske regije poteka zbiranje pre-
dlogov za najzaslužnejše prostovolj-
ce posameznike, prostovoljske or-

NOVIČKE 
IZ DI TRBOVLJE

PROSTOVOLJEC 
ZASAVSKE REGIJE 2020 

DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE OBJAVLJEN NATEČAJ 

Delavski dom Trbovlje

Težke razmere, s katerimi se zara-
di novega virusa srečujemo že vse 
leto, niso ostale brez posledic tudi 
za izvedbo že 12. festivala novome-
dijske kulture Speculum Artium. 

12. SPECULUM 
ARTIUM NEKOLIKO DRUGAČE

SPECULUM ARTIUM 2020

Arhiv DDT

Kljub vsemu nam je v DDT uspe-
lo med 15. in 17. oktobrom izvesti 
dogodek, čeprav v rahlo okrnjeni 
obliki. Obiski šol in večjih skupin 
so letos zaradi znanih razlogov 
morali izostati, veseli pa nas, da je 
stalno občinstvo, ki si ga je festival 
pridobil skozi leta, vseeno uspelo 

obiskati festival v prostorih Dela-
vskega doma. Za vse druge, ki niso 
mogli priti, pa jih sodobna umet-
nost zanima, smo pripravili sple-
tni program, v katerem so si lahko 
ogledali predstavitve umetniških 
del in pogovore z umetniki. Med 
letošnjimi projekti velja poudariti 
domačo produkcijo, ki je nastala v 
okviru DDTlaba (simulator letenja 
in slikanje s pomočjo vmesnikov 
med možgani in računalnikom, 
Laibach AR in vzpon na trboveljski 
»raufnk« v projektu Vertigo Bird 
2020), premierno predstavitev 
instalacije »Concentricity« bri-
tanskega umetnika Petra Williama 
Holdna in izbor gostujočih kura-
tork Robertine Šebjanič in Alenke 
Trebušak. Ta razstava, ki je bila 
postavljena v Novi galeriji DDT, je 
imela naziv »(Po)vratek empati-
je« in je združila dela umetnikov 

iz Francije, Kitajske, Italije, Čila 
in iz Slovenije. Hkrati s festivalom 
Speculum Artium se je odvijal tudi 
festival videoumetnosti Digital-
bigscreen 360, ki se vsako leto bolj 
uveljavlja na mednarodni sceni vi-
deoumetnosti.
Izvedba festivala v teh razmerah ni 
bila lahek zalogaj za prireditelje. V 
veliko pomoč so nam bili prosto-
voljci, ki so se odzvali našemu po-
vabilu. Brez njih nam ne bi uspelo. 
Posebna hvala tudi Rdečemu križu 
Trbovlje, katerega prostovoljci so 
skrbeli za varen ogled za vse obi-
skovalce. Leto 2020 si bomo ver-
jetno zapomnili po koronavirusu, 
a veliko prijetneje se bo spominja-
ti, da nam je tudi v teh razmerah 
uspelo izpeljati festival Speculum 
Artium. Z veseljem zremo v priho-
dnost in se že veselimo festivala v 
letu 2021.

Arhiv DDT

naših ekip. Moška ekipa balinarjev 
DI Trbovlje, ki so jo sestavljali: Vesel 
Šalja, Janez Fele, Ignac Jamšek, Jože 
Podlogar, Albin Kastelic in Dominik 
Čevka, je na državnem prvenstvu 
Zveze za šport invalidov Slovenije – 
paraolimpijskega komiteja osvojila 
odlično drugo mesto. Tudi v pika-
du je moška ekipa osvojila 1. mesto, 
ženska pa drugo. Obe ekipi sta se 
uvrstili na državno prvenstvo Zveze 
za šport invalidov Slovenije. Tukaj se 
naši športni uspehi še niso končali. 
Na državnem prvenstvu v parana-
miznem tenisu je Edhem Ibrahi-
movič je osvojil 1. mesto v katego-
riji NT-10, Jože Vodlan pa 3. mesto v 
kategoriji NT-NAC.
Upamo, da bo epidemija pustila čim 
manj posledic in da nam bo v de-
cembru uspelo realizirati še nekaj 
načrtovanih aktivnosti.

ganizacije in uspešne prostovoljske 
projekte. Predloge lahko oddate do 
torka, 8. 12. 2020, z elektronskim 
obrazcem, ki ga najdete na spletni 
strani www.consulta.si ali jih pošljite 
po elektronski pošti na naslov info@
consulta.si. 
Po končanem zbiranju predlogov 
bo strokovna komisija pripravila 
ožji izbor kandidatov in jih uvrstila 
na javno glasovanje, ki bo potekalo 
med 18. 12. 2020 in 7. 1. 2021. Kako 
in za koga boste lahko glasovali iz-
veste ob najavi javnega glasovanja 
na spletni strani www.consulta.si in 
v sodelujočih lokalnih in regional-
nih medijih. V zadnji fazi natečaja, 
ki bo nastopila 14. 1. 2021 bodo jav-
no objavili prejemnike in jim pode-
lili nazive. Več informacij na info@
consulta.si in na 059 927 619. 
Vabljeni k oddaji predlogov.



Srčevke pa smo letos 
ponosne še na eno 
sodelovanje, in to 
s Čebelarsko zvezo 
Slovenije. Na naš predlog 
bo Tehnološki informator 
in koledar ČZS za leto 2021 
okrašen s fotografijami 
klekljanih čebelarskih 
motivov. 

Kulturno društvo Lučka 
namreč drugo leto slavi 
60 let delovanja. Svečano 
obeležje načrtujemo 
povezati s praznikom 
svetovni dan lutk, ki ga 21. 
marca praznujejo po vsem 
svetu že od leta 2003.

Korona je močno 
zarezala v vse pore 

družbenega življenja, 
še posebej pa na 

področje delovanja 
društev. Zaradi 

omejevanja zbiranja 
smo morale svoje delo 
prilagoditi tudi članice 

Društva zasavskih 
klekljaric Srčevke. 

Kulturno društvo 
Lutkovna skupina 

Lučka je za leto 
2020 načrtovalo 
bogat program, 
ki ga je zavzeto 

uredila in predstavila 
predsednica Breda 

Piškur v sodelovanju 
z vodjo mlajših 

lutkarjev Majo Kuhar 
ter ob upoštevanju 

predlogov preostalih 
članic in članov. 

Jana Klinc Češnovar, 
predsednica društva

Marinka Bučar, 
KD LS Lučka

Namesto druženja po skupinah, 
skupinskega učenja in skupnih raz-
stav smo morale svoje delo prila-
goditi razmeram. Klekljamo doma, 
za komunikacijo pa uporabljamo 
navadno in elektronsko pošto, pa-
metne telefone; dogovarjamo se za 
nove projekte, si pošiljamo vzorčke, 
material, navodila in fotografije ter 
izdelane čipke.

Lani ob državnem prazniku 25. 
junija smo se »seniorke« prvič 
udeležile republiškega kulturne-
ga festivala Slovenija na Ohridu. 
Spremljal nas je perkmandeljc, ru-

KLEKLJAMO 
SKUPAJ – PA NARAZEN

ŠTEVILNE DEJAVNOSTI LUTKOVNE 
SKUPINE LUČKA TRBOVLJE 

DRUŠTVO ZASAVSKIH KLEKLJARIC SRČEVKE

KULTURNO DRUŠTVO LUTKOVNA SKUPINA LUČKA TRBOVLJE
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Poleg razstav, ki smo jih organizi-
rale same, smo sodelovale pri pro-
jektu »Ostani doma – klekljaj« 
v organizaciji Zavoda za turizem 
Idrija, ki je potekal virtualno od 
aprila do konca junija. Pri projek-

Matica s čebelami na satju. 
Avtorica: Dani Repovš

darska maskota naše občine. Sre-
čanja z veliko kulturnimi skupi-
nami in društvi so bila prijetna in 
koristna. Odmevna promocija nas 
je spodbudila, da smo se tudi letos 
prijavili na Festival Slovenija v Pra-
gi, na katerem bi zastopali Trbovlje 
z odlomkom iz avtorske predstave 
za odrasle.
Žal nam je pandemija prekrižala 
načrte – navzven. Znotraj kultur-
nega društva pa tečejo priprave na 
novo sezono 2020/21. Mlajši članici 
sta se udeležili izobraževanja JSKD 
Slovenije v Ljubljani. Zaupamo, da 

bo covid-19 minil in da bo kultur-
no življenje steklo v nove drugačne 
tirnice.
Dobra popotnica dejavnosti je na-
grada mladim lutkarjem. Lansko 
sezono so se uvrstili na regijsko 
srečanje v Cerknici in v Dolenjskih 
Toplicah prejeli srebrno plaketo 
JSKD RS. Ne le da so očarali otroke, 
dobili so potrditev, da so na dobri 
ustvarjalni poti. Selektorji so po-
hvalili animacijo lutk v kombinaciji 
z živo osebo, svojske tehnične in 
scenske rešitve, primerno besedi-
lo, podkrepljeno z instrumentalno 

glasbo in s petjem, kar lutkovno 
predstavo zaobjame v celovito do-
živetje vseh umetniških področij. 
V naslednji sezoni si želimo ures-
ničiti načrtovane prireditve, saj 
spodbujajo sodelovanje, tovarištvo, 
medsebojno pomoč, ljubezen, lepo-
to, negujejo strpnost, spoštovanje, 
prijaznost in odklanjajo nasilje. Vse 
te vrednote so v zdajšnjem času še 
kako dobrodošle.
Starejše članice in člani postopo-
ma predajamo lutkarstvo mlajšim 
in jim zaupamo, da bodo premogli 
ustvarjalno voljo in našli čas za na-
daljevanje plemenite dejavnosti, ki 
bogati kulturno življenje najmlajših 
in vseh drugih v občini že 60 let.

Lutkovna skupina Lučka Trbovlje

tu smo sodelovale Slovenke in tudi 
klekljarice iz tujine. Nekatere smo 
poiskale domače kozolce in klek-
ljale pod njimi, saj nismo mogle v 
Trebnje na njihovo prireditev pod 
kozolcem »Lesena čipka«. Od 

doma smo sodelovale tudi na Čip-
karskem festivalu Ljubljana v za-
četku oktobra in za natečaj »maska 
s čipko« prispevale maske, ki smo 
jih po končani predstavitvi v Mestni 
hiši v Ljubljani donirale sestram v 
bolnišnici na oddelkih covid.
Vzorce za tanke bele čipke je zrisa-
la priznana slovenska oblikovalka 
Tina Koder Gajzar, klekljale pa so 
jih članice našega društva. Publi-
kacija bo izdana v več kot 9.000 iz-
vodih in prejeli jo bodo čebelarji po 
vsej Sloveniji. Dogovarjamo se, da 
bi bile naše čipke drugo leto raz-
stavljene tudi v Bruslju poleg slo-
venskih čebelnjakov.
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RMED Perkmandeljc so oktobra 
sodelovali na čistilni akciji. 

Na ulici v Trbovljah je v sklopu Parade učenja 
odmevala Golica. Moči smo združili Knjižnica Toneta 

Seliškarja, Glasbena šola in Zasavska ljudska univerza.

Med zaprtjem in 
karanteno smo ljudje 

večinoma pogrešali 
kulturne, učne, športne, 

zabavne dogodke. 
Kako zelo nam je to 

manjkalo, se zaveš šele, 
ko ti je ponovno dana 

možnost udeležbe;  
vseslovenska akcija 

Tedni vseživljenjskega 
učenja (TVU) in 

brezplačni dogodki v 
jesenskem času so bili 

mini znanilci, da bo vse 
še dobro. 

Polona Trebušak, ZLU

Zasavska ljudska univerza kot re-
gijska koordinatorica prireditev 
je uspela povezati 26 sodelujočih 
partnerjev, ki so skupaj izpeljali 59 
brezplačnih dogodkov, ki se jih je 

GOLICA ODMEVALA NA ULICI – V 
SODELOVANJU JE MOČ

DEJAVNOSTI ZAVODA ZA MLADINO IN ŠPORT TRBOVLJE

Koliko dogodkov 
je Zasavska 

ljudska univerza 
kot regijska 

koordinatorica 
prireditev 

skupaj s partnerji 
uspela organizirati?

Odgovor lahko pošljete na naslov Uredništvo 
Sr(e)čno Trbovlje, Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 

1420 Trbovlje ali elektronski naslov 
mediji@trbovlje.si. Zraven pripišite, da pošiljate 

odgovor na nagradno vprašanje o Zasavski 
ljudski univerzi. Čas za oddajo odgovora imate 

do . Izmed vseh pravilnih 18. decembra 2020
odgovorov bomo izžrebali 

enega, ki bo za nagrado 
prejel darilni paket ZLU 
in promocijski material 

Občine Trbovlje. 

 
Nagradno 
vprasanje

udeležilo 2.930 ljudi. Hvaležni smo 
za odlično sodelovanje trboveljskih 
zavodov, društev in šol ter posa-
meznikov. Veseli in ponosni smo, 
da smo v teh nenavadnih časih po 

Če potrebujete pomoč pri uporabi računalnika in programih za delo na daljavo, učno pomoč iz 
angleščine, slovenščine, matematike, pokličite Dušana v Večgeneracijski center, tel.: 068 613 954 
ali 03 56 55 131, pišite info@vgc-zasavje.si in bomo skupaj našli rešitev. 

Bi se želeli nekaj (na)učiti, pridobiti izobrazbo, zamenjati poklic? 
Potrebujete pomoč pri oblikovanju življenjepisa ali prijave na 
delovno mesto? Bi radi raziskali in pridobili povratno informaci-
jo o tem, na kateri ravni so vaše besedilne, matematične, digi-
talne … spretnosti in kako jih izboljšati? Brezplačna svetovalna 
podpora med razglasitvijo epidemije na ZLU deluje na daljavo: 
po telefonu, e-pošti ali prek videokonferenc (ZOOM, skajp). In-
formacije: Valentina Uran, 03 56 31 191, valentina.uran@zlu.si

prilagojenem voznem redu pet 
tednov uspešno širili moč in ra-
dost učenja tudi v Trbovljah. Ne-
kateri dogodki TVU so potekali v 
živo na prilagojen način, drugi v 
virtualnih okoljih. Na prizoriščih 
smo slišali, da človeškega stika 
ni mogoče nadomestiti. Res je, a 
ta čas nas je naučil, da je stikov 
veliko vrst. Nekateri izmed njih 
so bolj zeleni, cenejši, hitrejši … 
od ustaljenih. Dogodki TVU nas 
letos učijo skromnosti, pro-
žnosti, domiselnosti, vztraj-
nosti v dobrem … in nas silijo 
k prevrednotenju vrednot.

Anton Lisec

V soboto, 10. oktobra 2020, smo se 
člani RMED Perkmandeljc udeležili 
čistilne akcije, ki smo jo načrtova-
li že v pomladanskem času, pa je 
zaradi znanih razlogov odpadla. 
Tudi tokrat smo udeležbo na akciji 
prilagodili trenutnim ukrepom za 
preprečevanje širjenja okužbe, kljub 
temu pa smo z malo knapovske iz-
najdljivosti akcijo izpeljali. Očistili 
smo okolico petih rudarskih porta-
lov, R 2, R 4, Terezija rov, Pasetti 
rov in Barbara rov. Ob tej priložnos-
ti bi radi poudarili, da so ti objekti 
del naše skupne rudarske dediščine, 
ki jo bomo lahko ohranjali našim 
zanamcem, le če bomo skupaj skr-
beli za njihovo čistočo in urejenost.
Srečno!

ČISTILNA AKCIJA DRUŠTVA PERKMANDELJC
RMED PERKMANDELJC
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ZAZNAMOVANJE SVETOVNEGA DNE DUŠEVNEGA 
ZDRAVJA V DRUŠTVU ŠENT

OZAVEŠČAMO OBČANE O 
SLADKORNI BOLEZNI

RAK NA TREBUŠNI 
SLINAVKI IMA ENO 
NAJHUJŠIH STATISTIK 
PREŽIVETJA

DUŠEVNO ZDRAVJE

DAN SLADKORNE BOLEZNI RAK NA TREBUŠNI SLINAVKI

10. oktober je 
Svetovna zdravstvena 
organizacija razglasila 

za svetovni dan 
duševnega zdravja z 

namenom promocije 
duševnega zdravja 

in spodbujanja 
prizadevanj za boljše 

duševno zdravje. 
Vodilna tema 

letošnjega dneva je 
Duševno zdravje za 

vse; večji vložek – 
boljša dostopnost; vsi 

– povsod. 

Rebeka Novak, ŠENT

Uredništvo

Združenje 
EuropaColon Slovenija

Tudi ŠENT – Slovensko združe-
nje za duševno zdravje, organi-
zacija, namenjena posameznikom 
s težavami v duševnem zdravju, 
njihovim svojcem in prijateljem, 
osebam v trenutni duševni stiski 
in vsem drugim, ki jih zanima po-
dročje duševnega zdravja – se je 
letošnjemu dnevu pridružil z raz-
ličnimi dejavnostmi v lokalnem 
okolju. Geslo smo poimenovali: 
Vase investiraj – duševno zdravje 
profitiraj. Zaradi specifičnih raz-
mer, povezanih s covid-19, smo 
akcije izvedli skladno s priporočili 
NIJZ. 
ŠENT-ovci iz Trbovelj smo se 
odpravili na pohod na Klek in 
s tem vlagali v duševno zdrav-
je prek gibanja na svežem zra-
ku. Veseli smo bili, da so se nam 
pridružili tudi člani društva Oza-
ra, enote Zasavje. Duševno zdrav-
je mora biti dostopno vsem in je 
naša osnovna pravica, zato delo v 
enoti Trbovlje, v programu Dnev-

14. novembra zaznamujemo sve-
tovni dan sladkorne bolezni, ki 
so ga prvič razglasili leta 1991. Od 
takrat se posebej na ta dan ozave-
šča in izobražuje ljudi o prepreče-
vanju širjenja sladkorne bolezni. 
V Trbovljah že dlje   v primerjavi 
s Slovenijo zaznavamo večji delež 
oseb, ki prejemajo zdravila zaradi 
sladkorne bolezni. 
Sladkorna bolezen skupaj s soci-
alnimi in z ekonomskimi posledi-
cami za obolele predstavlja vedno 
večjo javnozdravstveno težavo 

Pogovor pomaga, 
zato ne odlašajte, če 
je stiska takšna, da 
je ne zmorete rešiti 
sami. Dosegljivi smo 
na naslovu Šuštarjeva 
kolonija 42 a, Trbovlje 
vsak delovnik med 
8.00 in 14.00 ter po 
telefonu 03 56 42 670.

ni center in programu Socialna 
vključenost poteka nemoteno in 
kontinuirano, seveda pa prila-
gojeno trenutnim razmeram. Več 
aktivnosti izvajamo na prostem, 
skupinske delavnice prilagajamo 
trenutnim ukrepom, veliko po-
zornosti namenjamo pogovorom, 
individualnim in skupinskim o 
trenutni situacij, ki ni najbolj pri-
jazna za naše duševno zdravje. 

Svetovni dan 
duševnega zdravja. 

Avtor fotografije: R. N.

– predvsem zaradi vedno večjega 
deleža ljudi, ki zbolijo za sladkor-
no boleznijo, pa tudi zaradi dej-
stva, da bolezen skrajša pričako-
vano življenjsko dobo, predvsem 
pa vpliva na kakovost življenja. 
Ravno z namenom ozaveščanja 
o sladkorni bolezni smo tudi le-
tos pristopili k akciji »Obarvani 
v modro«, ki jo v novembru or-
ganizira Zveza društev diabetikov 
Slovenije. V namen ozavešča-
nja o vseh posledicah, ki jih ima 
sladkorna bolezen, smo v modro 
obarvali občinsko stavbo in tako 
na simbolni ravni pomagali Zvezi 
društev diabetikov Slovenije. 

Letno v Sloveniji za rakom trebu-
šne slinavke zboli okoli 400 ljudi 
in okoli 380 jih umre ali – pove-
dano drugače – zaradi te bolezni 
vsako leto izgubimo za osem av-
tobusov državljanov. Gre za raka, 
ki ima eno najhujših statistik pre-

živetja; pet let po diagnozi živi le 
še okoli pet odstotkov bolnikov, 
povprečno preživetje od diagnoze 
pa je 4,6 meseca. 
Naredimo vsi skupaj korak v smeri 
boljšega stanja na področju tega 
raka. In če že govorimo o njem in 
pomenu čim zgodnejše prepozna-
ve, navedimo tudi znake, ob kate-
rih moramo biti pozorni, in pojdi-
mo k zdravniku. 

Kot pravijo v Združenju EuropaColon Slovenija, so znaki raka 
trebušne slinavke naslednji: splošno slabo počutje, bolečina 
v žlički in/ali v sredini hrbta, izrazita nepojasnjena izguba te-
lesne teže, svetlo blato, zelo temen urin. Zato vam, drage ob-
čanke in občani, prijazno svetujemo, da se ob naštetih težavah 
čim prej obrnete na svojega izbranega zdravnika. Veste, zakaj se je občinska 

stavba obarvala v modro?
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ŠOLA BREZ ŠOLE NI ŠALA
Mojca Cerar, OŠ Trbovlje

Pogumno so v novo šolsko leto za-
korakali prvošolčki. Prireditev je 
bila okrnjena; nadobudneže in nji-
hove starše so z uvodnimi govori 
pozdravile ravnateljica Petra Čede, 
vodja podružnične šole Maja Kraj-
nik in županja Jasna Gabrič. Učite-
ljice so jim razdelile rumene rutke 
in učbenike, pokazale so jim njiho-
ve učilnice. Ob koncu prav poseb-
nega dne pa so dobili še poslastico 
– tortico.
Učenci tretjih in četrtih razredov 
so uspešno izpeljali šolo v nara-

OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE

Letošnje šolsko leto 
poteka drugače 

kot druga leta. Tudi 
mi smo se morali 

prilagoditi razmeram, 
ki trenutno vladajo v 

svetu. Kljub vsemu pa 
smo uspešno izpeljali 

nekaj zanimivih 
dejavnosti.

vi. Petdnevno začasno domovanje 
jim je nudil Mladinski hotel Punkl 
na Koroškem. Učencem se je zde-
lo zanimivo, da ima vsaka soba 
koroško ime: sobe gnar, klobase, 
grumpi, mošt … V malo drugačni 
šoli so preizkusili plavalne spo-
sobnosti, spoznavali kulturno de-
diščino in pokazali svoje plesno-
-glasbene sposobnosti. Imeli so se 
super.
Petošolci so se odpravili na ogled 
jame Pekel. Sprehodili so se po ča-
robni kraški jami, polni zanimivih 
kapnikov. Sedmošolci so zadnji 
dan v septembru izkoristili za eks-
kurzijo v Logarsko dolino in Ljub-
no ob Savinji. Spoznali so življe-
nje malega kmeta v 19. stoletju in 
občudovali lepote Logarske doline. 
Učenci osmih in devetih razredov 
pa so se odpravili po poti kulturne 
dediščine. Izvedeli so veliko zani-
mivih in uporabnih informacij o 
Francetu Prešernu ter njegovem 
delu pa tudi o času, v katerem je 
živel. Najbolj so uživali v delavnici 
pisanja z gosjimi peresi. Prepisati 
so morali sedmo kitico Zdravljice.
September je bil za učence šestih 
razredov poseben. Opravljali so 
kolesarski izpit, ki je bil predvi-
den že v petem razredu. Pred iz-
pitom so imeli poskusno vožnjo 

skozi Trbovlje. Na dan izpita so jih 
na prej dogovorjenem mestu pri-
čakali policist na motorju in oce-
njevalci izpita. Vsak je dobil svojo 
številko in izpit se je začel. Vsi, 
ki so imeli opravljeno teorijo, so 
uspešno končali kolesarski izpit. 
Hura!
V tednu med 28. in 2. 10. smo iz-
vajali aktivnosti projekta Trajno-
stna mobilnost, in sicer Gremo peš 
s kokoško Rozi. Učenci od 1. do 9. 
razreda so s kokoško Rozi kolesa-
rili, se vozili z rolerji in s skiroji, 
predvsem pa so hodili peš. V avli 
smo vpisovali dosežke na skupen 
plakat, v svojih matičnih učilnicah 
pa je imel vsak oddelek svojega 
za dnevno zapisovanje prihodov. 
Okrepili smo zdravje, poskrbeli 
za manj motoriziranega prome-
ta v okolici šole, zmanjšali smo 
okoljske obremenitve, predvsem 
pa smo se več gibali.
V tednu otroka nas je obiskala naša 
nekdanja učenka, zdaj že študent-
ka, Metka Dolenc. Predstavila nam 
je svojo pravljico Želvice, s kate-
ro je otrokom predstavila bolečo 
tematiko, o kateri odrasli neradi 
govorijo z otroki – izguba ljub-
ljene osebe. Žalost ob smrti pa ni 
prisotna le pri starejših, ampak se 
z njo spoprijemajo tudi najmlajši. 

Pogovori o tej temi so še kako po-
membni.
Teden otroka so učenci na Dobovcu 
preživeli malo drugače. Kino so si 
prestavili kar v učilnico in si Levjega 
kralja ogledali udobneje, kar leže, 
na blazinah. Da je bilo vzdušje bolj 
filmsko, so vmes trebuščke polnili 
s pečeno koruzo, ki so jo prej tudi 
sami zličkali in nato še popekli. Da 
so znanje o jesenskih pridelkih še 
nadgradili, so obiskali sošolca Davi-
da, pri katerem so obirali in stiskali 
hruške ter pripravili domač sok.
Da je matematika lahko tudi za-
bavna, so ugotovili učenci drugih 
razredov. Obiskala nas je Alen-
ka Knez iz SOS-šole. Za učence je 
pripravila didaktične pripomočke, 
s katerimi so ponazarjali števi-
la, šteli in spretno računali do 20. 
Tako kot njihov nosorog Franci 
tudi otroci najraje računajo s po-
močjo frnikol. Matematika z njimi 
je res zabavna.
Zabavna pa je lahko tudi šola. 
Takšna, v kateri lahko vidiš svo-
je sošolce, prijatelje, jih objameš, 
se z njimi igraš, veseliš, včasih 
tudi razjočeš. Šola, v kateri te uči-
telj pohvali, občasno tudi okara, 
spodbuja, nauči kaj novega … In 
takšno šolo si želimo čim prej na-
zaj učenci in vsi zaposleni.

Učenci so preizkusili plavalne sposobnosti. 
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ZIBELKA INOVACIJ, VRHUNSKIH 
ŠPORTNIKOV IN ŠE ČESA

JESEN NA GESŠ TRBOVLJE

Katja Podbregar, STPŠ 
Trbovlje

GobecNews

Zlato priznanje je prejela inovaci-
ja BCI-Slikar: Slikanje z mislimi. 
Avtorji so dijaka Matic Bernot in 
Jon Tavčar, doc. dr. Uroš Ocepek 
in zunanja raziskovalka dr. Maša 

Športni oddelek 2. c je uresničil letni 
športni tabor v Osilnici, ki ga je pre-
živel zelo aktivno. Prevladovale so 
športne aktivnosti, povezane pred-
vsem z naravo. 
Na šoli je potekal tudi matematič-
ni maraton. Zaradi omejitev so ga 
profesorice matematike izpeljale za 

STPŠ TRBOVLJE 

GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE

Gašper Trdin je član reprezentance 
futsala do 19 let. Vir fotografije: NZS

Na 24. razpis za 
Inovatorje Zasavja se 
je prijavila tudi naša 
šola, in sicer s tremi 

inovacijami. 

V novo šolsko leto 
2020/21 smo zakorakali 

optimistično in 
tako še zmeraj 

nadaljujemo. Uspelo 
nam je marsikaj 

izpeljati. Verjetno 
tudi zato, ker so nas 

že spomladanske 
razmere pripravile, da 

moramo načrtovati 
dejansko vse.

Računalniška igra Dogodivščine 
rudarskega škrata perkmandeljca.

Jazbec (DDTlab, RUK, Delavski 
dom Trbovlje). S to inovacijo smo 
se tudi uvrstili na nacionalni izbor 
Inovacij Slovenije, ki bo konec no-
vembra. Srebrno priznanje pa sta 
prejeli inovaciji Uvajanje vsebin 
umetne inteligence v srednješol-
sko izobraževanje avtorja dr. Uroša 
Ocepka in inovacija Maketa elek-
tričnega avtomobila z obogateno 
resničnostjo. 
Maketa je nastala pod mentorstvom 
Vasje Markiča, Žige Podplatnika in 
Marjana Pograjca ter skupine dija-
kov Mihe Krajnca, Denisa Funkla, 
Klemna Šuštarja, Kristiana Pavlina, 
Nejca Sardinška, Žige Koširja, Ma-
tica Zamude in Mateja Strniše.

dijake vseh 4. letnikov. Aktivno so 
preživeli matematično popoldne in 
se preizkušali v nalogah, utrjevali 
znanje, se pripravljali na pisna oce-
njevanja znanja.
Takoj na začetku dela na daljavo so 
nas veselo presenetili debaterji de-
batnega kluba Mythos (prej Logos 
in z novo mentorico – Mašo Topole, 
prof.) – najprej z nacionalnim de-
batnim tekmovanjem na daljavo, na 
katerem so Ema Gospodarič, Nika 
Gabrič in Nejc Škoberne v prvem 
delu debate slavili trikrat in nabrali 
dovolj točk za uvrstitev v finale, v 
katerem so se pomerili z ekipo z Gi-
mnazije Bežigrad in s svojo odlično 
argumentacijo, briljantno analizo 
prepričali vse tri sodnike ter pos-
tali nedvomno zmagovalci turnirja 
(odlično so se izkazali tudi kot po-
samezni govorci, saj je Ema Gospo-
darič dosegla 1. mesto, Nika Gabrič 
4. in Nejc Škoberne 7. mesto). Na-
daljevalo pa se je z odlično novico o 
uvrstitvi dveh naših debaterjev, Eme 
Gospodarič in Nejca Škoberneta, v 
nacionalno debatno ekipo, ki bo za-
stopala Republiko Slovenijo na sve-

Računalniška igra Dogodivščine ru-
darskega škrata Perkmandeljca, ki 
so jo ustvarjali udeleženci mobil-
nosti Erasmus+, je končana. Z ve-
seljem bi jo predstavili širši lokalni 
skupnosti, a je to zaradi izrednih 
razmer trenutno onemogočeno. 
Kljub vsemu smo se v okviru Eras-
musDays 2020 virtualno predstavili 
na Speculum Artium med 15. in 17. 
10. v DDT. Ustvarjamo pa že novo 
zgodbo iz zasavskih krajev, in sicer 
na temo Laibachov.
Naši dijaki športniki v tej jeseni ža-
njejo bogate uspehe. Klemen Pog-

rajc (1. a) je postal državni prvak v 
kikboksingu kar v treh kategorijah. 
Žiga Jan (3. b) je osvojil 2. mesto na 
državnem prvenstvu v krosu med 
mlajšimi mladinci. Gašper Trdin (3. 
b) je kot član reprezentance futsala 
do 19 let v Laškem odigral prija-
teljske tekme z vrstniki iz Francije. 
Leon Klopčič (1. b) je na državnem 
prvenstvu v cestnem kolesarstvu 
za mlajše mladince (U-17) osvojil 
6. mesto, na zaključni dirki VN Av-
tomojster pa 3. mesto. Dirka je bila 
dolga 70 km in je potekala v zelo 
slabih vremenskih razmerah.

tovnem srednješolskem debatnem 
prvenstvu v Macau v drugi polovi-
ci junija 2021. O izjemnosti uspeha 

pove že to, da sta se v šesterico naj-
boljših debaterjev uvrstila kar dva 
dijaka z naše gimnazije. 
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Nagradno 
vprasanje

Kako je ime 
prvi robotski 

prebivalki 
Trbovelj?

Odgovor lahko pošljete na naslov Uredništvo 
Sr(e)čno Trbovlje, Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 

1420 Trbovlje ali elektronski naslov 
mediji@trbovlje.si. Zraven pripišite, da pošiljate 
odgovor na nagradno vprašanje o trboveljskih 

inovacijah. Čas za oddajo odgovora imate do 18. 
decembra 2020. Izmed vseh pravilnih 

odgovorov bomo izžrebali 
enega, ki bo za nagrado 

prejel  3D sprintanega 
samoroga (logotip 

festivala Speculum 
Artium).

a) 
b) 
c) 
d) 

Maja
Tina
Sofija
Eva 

NOVA VREDNOST MERJENJA ČASA

MAVRIČNI SPEKTER DOGAJANJ

Mag. Mojca Lazar 
Doberlet, ravnateljica OŠ 
Ivana Cankarja

Urša Bajda in Manja 
Golobič, OŠ Tončke Čeč

Ura je pogosto naš sovražnik: vsi 
hitimo, da bi naredili vse, kar mo-
derna digitalizirana doba zahteva 
od nas. Žal se je v teh jesenskih 
dneh temu hitenju pridružilo še 
izobraževanje na daljavo, kar zno-
va nalaga dodatne obveznosti in 
obremenitve za vse vpete v šo-
lanje: učence, starše oz. skrbnike 
in učitelje. A z razumevanjem in 
odprtimi delovnimi odnosi bomo 
tudi temu kos. 
Zaradi nevarnosti prehitrega 
širjenja virusne okužbe pa zdaj 
življenje teče nekoliko drugače. 
Merjenje časa se je z moderniza-
cijo družbe spreminjalo že v pre-
teklosti. Danes otroci (in veliko 
odraslih) večinoma uporabljajo 
digitalne ure. Tudi zapestne ure so 
že skoraj preteklost, saj so jih na-
domestili pametni telefoni. 
Pa vendar tudi pravilno branje 
časa s stenske ure pride prav in se 
ga je dobro naučiti. Peščena ura je 

Letošnje šolsko leto smo zagnali 
z veliko energije, veselja in obilico 
idej, kako otrokom popestriti učenje 
in izkoristiti vsak dan, ki ga imamo 
skupaj. Poleg rednega učnega dela 
smo si čas vzeli tudi za vsakdanje 
teme in otroke opolnomočili skozi 
raznovrstne dodatne aktivnosti. 
Z dogodkoma »Z jogo v jesen« in 
»Zgodbe nas povezujejo« smo so-
delovali v tednih vseživljenjskega 

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA

OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ

lahko uporabna pri vsakodnevnih 
opravilih v gospodinjstvu. Kaj pa 
uporaba sončne ure? 
Pri OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, ki 
bo v letu 2021 zaznamovala 120 let 
delovanja v tej zgradbi, sanirano 
okolico šole zdaj bogati še sončna 
ura, ki je rezultat uspešnega sode-
lovanja šole z Območno obrtno-
-podjetniško zbornico Trbovlje v 
preteklih letih. 
Za umestitev ure v okolje, ki je 
skladna s sanirano okolico, ki jo 
je omogočila Občina Trbovlje, in 
obenem zanimiva za učence ter 
mimoidoče, se zahvaljujemo pod-
jetju IBT SPI iz Trbovelj.
Prve sončne ure so se pojavile že 
tisočletja pred našim štetjem. Son-
ce čez dan spreminja svojo lego na 
nebu. Z navideznim premikanjem 
sonca pa se spreminjata tudi dolži-
na in lega sence. Senco na ploskev 
meče palica, imenovana gnomon. 
V teh sončnih jesenskih dneh (iz-
obraževanja na daljavo) se lahko 
prek elektronskih medijev in uč-
nih gradiv poučite, kako sončna 
ura deluje, kako je videti, pa si 
lahko ogledate na urejenem spre-

učenja 2020. Pri prvem dogodku je 
bil poudarek na gibanju za zdravje 
s predstavitvijo sprostitvenih teh-
nik, na drugem pa povezovanje v 
medkulturnosti. Rdeča nit obeh do-
godkov pa je bilo medgeneracijsko 
druženje. 
Organizirali smo aktivnosti v tednu 
trajnostne mobilnosti, pri čemer 
smo učence različnih starosti s ko-
koško Rozi spodbujali k prihajanju v 
šolo peš. Popestrili smo tudi »teden 
otroka« in »teden umetnosti«, ko 
smo pripravili popoldanske dejav-
nosti, v katerih so se učenci lahko 

dnjem delu dvorišča pri Cankar-
jevi šoli. Tam so tudi vrtički in 

čebelnjak, v katerem pa še ne do-
mujejo čebele.

Sončna ura, ki krasi okolico šole

sprostili v ustvarjalnosti giba, 
glasbe in likovne ustvarjalnosti. 
Kot vsako leto tudi letos nismo 
pozabili na nacionalni mesec 
skupnega branja. »Naj bral-
ci 2020« so prejeli praktično 
nagrado – magnetno knjižno 
kazalko. 
Na dnevu šole smo z otroki 
živeli, raziskovali in doživ-
ljali osem krogov odličnosti, 
s katerimi smo jih spodbudili 
k razmišljanju o svojih moč-
nih točkah, pomagali iskati 
poti do uspeha ter negovali 
medvrstniško sodelovanje 
in empatijo, ki sta v tem 
času še toliko bolj potrebna. 
Ne smemo pozabiti tudi na 
intenzivno računalniško 
opismenjevanje, ki smo si 
ga zastavili kot cilj ob za-
četku šolskega leta. Učen-
cem smo želeli pomaga-
ti in jih naučiti uporabe 
osnovnih računalniških 
orodij. S tovrstnimi de-
javnostmi želimo pre-
prečiti morebitne stiske 
ali zagate, ki se znajo 
prikrasti v teh negoto-
vih časih.
Na učence in starše 
smo izjemno ponosni. 
Iskreno nas veseli, da 
so, tako kot mi, v novo 
šolsko leto vstopili 
polni entuziazma in 
dobre volje.

Učenci so se lahko sprostili v ustvarjalnosti 
giba, glasbe in likovne kreativnosti.
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PROJEKT LIFE TO GRASSLANDS 
NA KUMU SE KONČUJE

LIFE TO GRASSLAND

Leta 2015 se je 
začel projekt LIFE 
TO GRASSLANDS/

ŽIVLJENJE 
TRAVIŠČEM, v okviru 

katerega smo na 
območjih Kuma, 

Haloz, Pohorja 
in Gorjancev z 

različnimi aktivnostmi 
izboljševali stanje 

suhih travišč, ki 
so pomembna 

rastišča kukavičevk. 
Po petih letih in 

veliko dejavnostih 
ter dogodivščinah 

se projekt letos z 
oktobrom končuje. 

Nina Erbida in Ljudmila 
Strahovnik, Zavod RS za 
varstvo narave, OE Celje

Izobraževalna delavnica za kmete o pestrosti 
travišč, avtorica fotografije: Ljudmila Strahovnik

Na Kumu smo s projektnim par-
tnerjem Krajevno skupnostjo 
Dobovec in s 30 kmetijami, ki so 
se nam pridružile v projektu, za-
gotovili dolgoročno ohranjanje 
na kar 80 ha travišč in visoko-
debelnih sadovnjakov. Kmetom 
smo pomagali s čiščenjem zarasti 
na zaraščajočih travnikih, kupili 
smo gorsko kosilnico, mulčer in 
nahrbtne kosilnice, prikolico za 
prevoz živine in sušilnico sadja, s 
pomladitveno rezjo in sadnjo sa-
dik pa je bilo obnovljenih več vi-
sokodebelnih sadovnjakov. Nara-
vovarstveni pomen travišč je bil 
predstavljen na številnih izobra-
ževalnih delavnicah, prostovolj-
nih akcijah in na naravoslovnih 
dnevih. Poleg konkretnih akcij je 
bil pomemben del projekta name-
njen tudi izobraževanju o pomenu 
in ohranjanju travišč ter razisko-
vanju ekonomskega potenciala 
produktov s teh območij. Več o 
projektu in vseh naših aktivnos-
tih ter dosežkih si lahko ogledate 
na spletni strani projekta www.
lifetograsslands.si. Upamo, da bo 
zapuščina projekta na Kumu od-
mevala še dolgo v prihodnost, 
predvsem pa, da bi spodbudila 
nove projektne ideje. 

Prva ekološka pralnica v Trbovljah,     
v kateri očistijo in popravijo vse. 

Vaša oblačila (vsakodnevna, delovna ali svečana), 
preproge, prti, celo vzmetnice bodo po čiščenju kot 
novi, in to brez kemikalij.

Če želite resnično očiščena oblačila ali kaj drugega,  
sta pralnica in čistilnica Kanižar pravi naslov. 

Obiščite nas na Gimnazijski cesti 22.    
Z veseljem vam pomagamo.

Pralnica in čistilnica 

Kanižar 



OKOLJE                  www.srcnotrbovlje.si                  25

TRBOVELJSKO PODZEMLJE: 
PODGANE, ČISTILNI IN VLAŽILNI 
ROBČKI TER OLJE IN MAŠČOBE

JP KOMUNALA TRBOVLJE

Čistilni in vlažilni 
robčki, olje in 

maščobe, odpadna 
hrana, higienski 

pripomočki, oblačila, 
trdni predmeti, 

kemikalije in 
zdravila – težko bi 
našteli vse snovi, 
ki jih komunalni 

delavci najdejo v 
naši kanalizaciji. 

Vzrok za tako 
stanje smo občani 
sami, posledice pa 
množenje podgan 

ter zamašitve in 
okvare na kanalizaciji 

in objektih 
kanalizacijskega 

omrežja. 

Katarina Prelesnik, JP 
Komunala Trbovlje

Ste ob sprehodu po Trbovljah 
tudi vi že opazili podgane, ki se 
zadržujejo ob ekoloških otokih, 
ob potoku, v bližini kanalizacije? 
Vam je že kdaj neznosno smrdelo 
iz kanalizacije? Se vam je mogo-
če celo zamašila kanalizacija in 
so odplake poplavile vašo klet? To 
so razmere, s katerimi se pogosto 
srečujejo komunalni delavci, ko 
odpravljajo okvare na kanalizacij-
skem sistemu ter čistijo zamašene 
cevi in naprave. Vzrok za večino 
težav naše kanalizacije bi lahko 
rešili povsem preprosto – z za-
vedanjem, da stranišče ni koš za 
odpadke.

Odpadne 
maščobe in olje: 
nevarni odpadki, 
ki se zbirajo ločeno 
Odpadno olje in maščobe se v 
kanalizaciji z drugimi snovmi 
sprimejo v maščobne tvorbe, ki 
ustvarjajo zamaške in povzročajo 
okvare, zaradi katerih prihaja do 
zastajanja odpadnih voda in po-
sledično do smradu. 
Maščobe in olje spadajo med ne-
varne odpadke, ki jih moramo lo-
čeno shranjevati, oddamo pa jih 
lahko med akcijami zbiranja ne-

varnih odpadkov ali odpeljemo na 
zbirni center Neža. Odpadno jedil-
no olje pa lahko oddamo tudi v za 
to namenjene rumene zbiralnike 
za odpadno jedilno olje. 

Čistilni in vlažilni robčki: 
mehanska težava
V zadnjih letih so čistilni in vla-
žilni robčki postali glavni vzrok 
za mehanske okvare na napravah 
kanalizacijskega sistema in čistil-
ne naprave, saj se ne razgradijo, 
ampak se ovijajo okrog črpalk, 
grabelj in drugih naprav, zaradi 
česar prihaja do mehanskih po-
škodb in okvar v delovanju sis-
tema. Te naprave je zato treba 
pogosto popravljati, kar močno 
povečuje strošek vzdrževanja sis-
tema, posledično pa se to pozna 
tudi na položnicah občanov. 
Vlažilni in čistilni robčki torej 
spadajo med mešane komunalne 
odpadke, nikakor pa ne v strani-
ščno školjko. 

Odpadna hrana: 
raj za podgane
Odpadna hrana v kanalizaciji pri-
vablja podgane, ki se zadržujejo v 
bližini stanovanjskih naselij. Ob-
čani smo do teh mestnih glodav-
cev izjemno gostoljubni in jim s 
tem, ko hrano splakujemo v stra-
nišče ali pa neprevidno odvržemo 
na tla namesto v zbiralnike za od-
padke, omogočamo ugodne pogo-
je za življenje in razmnoževanje. 
Kljub deratizaciji, ki jo izvajamo 
dvakrat letno, lahko pričakujemo, 
da bodo podgane ostale del mesta 
tudi v prihodnosti. 

Vreča maščobe

Čistilni in vlažilni robčki

Oglašujte 
v našem časopisu.

mediji@trbovlje.si www.srecnotrbovlje.si 03 56 34 800



Matjaž Popotnik, TK Trbovlje

Rada Drnovšek, ZMŠT

Kljub otežkočenim razmeram smo 
izvajali teniško šolo za otroke ter 
omogočili rekreativno igranje čla-
nicam in članov, katerih število iz 
leta v leto spet narašča. 
Velik uspeh je dosegla veteranska 
ekipa Teniškega kluba Trbovlje, ki 

Roglič, Pogačar, Tratnik in vsi dru-
gi trenutno super uspešni kolesarji 
dvigujejo priljubljenost kolesarstva 
tudi v naših koncih. Že v letu 2017 

TENIŠKI KLUB TRBOVLJE

KOLESARSKE TURE PO ZASAVJU

VETERANI PODPRVAKI 
SLOVENIJE IN 21. MINČEV MEMORIAL

TOUR DE ZASAVJE

Teniški klub Trbovlje je 
tudi v letošnji sezoni, 

čeprav nekoliko 
drugačni od preteklih, 

deloval odlično 
in izpeljal veliko 

aktivnosti. 

Hostel Trbovlje

www.mct.si/sl/hostel

Foto: Simon Rak
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Zasavje, kjer se prava pustolovščina začne!

Trase za cestno kolesarstvo

Trase za gorsko kolesarstvo

Minčev memorial 2020, arhiv TK Trbovlje

je nastopala v Slovenski veteran-
ski teniški ligi in postala podprvak. 
V ligaškem tekmovanju je odigrala 
štiri tekme in se z dvema zmagama 
– premagala je ekipi TK Ptuj in TK 
Branik Maribor – uvrstila na drugo 
mesto. Tako se je uvrstila v polfina-
le, v katerem je premagala še ekipo 
ŽTK Maribor. Z uvrstitvijo v finale 
je ekipa TK Trbovlje imela prilož-
nost postati slovenski prvak. Žal je 
bila ekipa ŠTK Velenje v finalnem 
dvoboju premočna; zmagala je z iz-
idom 5 : 4. 
V mesecu septembru smo na naših 
igriščih izpeljali tradicionalni, že 21. 
Minčev memorial. Organiziramo ga 
v spomin na veliko prezgodaj umr-
lega Minka Kužnika, našega pri-
jatelja, soigralca in učitelja tenisa. 
Turnirja se je udeležilo veliko igral-
cev, tudi iz drugih zasavskih občin.

smo v okviru razvoja ponudbe hostla 
Zavoda za mladino in šport predsta-
vili 18 kolesarskih etap v Zasavju. 
Namen tega projekta je bil postaviti 
Zasavje na zemljevid kolesarskega 
turizma v Sloveniji. Avtorja poti sta 
Franci Razpet in Mitja Vozelj. 

Kolesarske etape so 
dosegljive na www.zmst.si/
sl/hostel. 
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Devet zasavskih kolesarskih etap 
je zasnovanih s startom izpred ka-
varne ZMŠT, drugih devet etap pa 
je krožnih. Pet od teh etap ima start 
v Trbovljah, preostale v Zagorju. 
Etape so dolge od 8,1 km do 131 km, 
višinske razlike pa se gibljejo med 

478 m in 3.250 m. Privoščite si Za-
savje na mah.
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Nagradna križanka
Rešitve nagradne križanke 
napišite na dopisnico in jo s 
svojimi podatki (ime, priimek, 
naslov) do 18. decembra 2020 
pošljite na naslov: Občina Tr-
bovlje, časopis Sr(e)čno Trbo-
vlje (nagradna križanka), Me-
stni trg 4, 1420 Trbovlje.
Izmed pravilnih odgovorov 
bomo izžrebali tri, ki bodo 
prejeli majico Trboule in uni-
katni pralni maski »V središ-
ču Zasavja«.
Nagrajenci iz prejšne števil-
ke: Kristina Hribar, Miha Fer-
me in Olga Naglav. Iskrene 
čestitke!



28                  Srečno Trbovlje                  ZADNJA STRAN / KUOLMČKI

Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja 
štirikrat letno.
Številka: 34, 30 november 2020

Foto na naslovnici: Pravljično vzduš-
je v parku pred Občino, Matjaž Kirn
Izdajateljica: Občina Trbovlje, Mestni 
trg 4, 1420 Trbovlje
Uredniški odbor: Katra Hribar Frol, 
Maja Kovač, Andrej Uduč, Polona 
Trebušak, Metka Dolanc, Anica 
Sotlar in Mateja Camplin Tahirovič
Odgovorna urednica: Pia Ameršek
Lektoriranje: Tomaž Petek
Oglasi na željo naročnikov niso 
lektorirani.
Spletna izdaja: www.srcnotrbovlje.si
Oblikovanje: Darjan Bunta
Tisk: Sinet, d. o. o.
Naklada: 7.500 izvodov
E-naslov: mediji@trbovlje.si
Redakcija se je končala 26. oktobra 
2020.

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

KUPON za BREZPLAČNO
GRAVURO na nova stekla

CELOVITA OSKRBA VIDA.
OD PREGLEDA 
DO VAŠEGA 
ZADOVOLJNEGA
POGLEDA.

V OPTIKI CESTNIK že več kot 30 let 
skrbimo za vaš vid. 

Strankam omogočamo celovito oskrbo 
vida in nakup korekcijskih ter sončnih očal 
priznanih blagovnih znamk. Nudimo vam 
strokoven optometristični pregled za 
očala ali kontaktne leče s kratko čakalno 
dobo.

Zavedamo se, da ima vsak posameznik 
specifično obliko obraza, barvo oči, las, 
kože ter stil oblačenja, zato dovolite, da 
vam mi pomagamo pri izbiri okvirja. 
Strokovno vam svetujemo tudi glede 
izbire stekel, katera vam sami vgradimo v 
izbrani okvir. Po želji vam jih z gravuro tudi 
personaliziramo.

Hvala za zapanje.  Zavedamo se, 
da brez vas tudi nas ne bi bilo.

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

METEORITI V TRBOVLJAH

V mesecu novembru, 
za nekatere 

najtemačnejšem 
mesecu leta, 

predstavljamo 
ščepec mističnosti 
in čarobnosti, ki ju 

tudi v naših Trbovljah 
ne manjka oz. ju 

ni manjkalo v naši 
preteklosti. 

Katra Hribar Frol

Tine Lenarčič v knjigi Trbovlje 
– po dolgem in počez navaja, 
da smo v Trbovljah našli kar dva 
meteorita – to je kamnita ali ko-
vinska dela snovi, ki je na naša 
tla priletela iz vesolja. Beseda 
meteorit sicer izhaja iz grške be-
sede meteron, ki pomeni pojav na 
nebu. Na spletni strani Wikipedie 

najdemo pojasnilo, da so mete-
oriti »… delci asteroidov, ki so 
predtem razpadli v asteroidnem 
pasu med Marsom in Jupitrom. 
Ti delci krožijo okrog Sonca tudi 
več milijonov let in nato padejo 
na različne planete … Meteoriti 
so skale, ki so padle na Zemljo, 
vendar se od Zemljinih skal raz-
likujejo po starosti.« Oba mete-
orita so (tako zapiše Lenarčič) na 
trboveljski Neži našli oz. odkrili, 
ker sta povzročila okvaro na dro-
bilcih (preharjih), napravah, ki 
so drobile material, ki so ga upo-
rabljali za zasipanje premogov-
nih jam z namenom preprečitve 
posedanja zemlje. Prva okvara 
in posledično odkritje meteorita 
sta se zgodila leta 1939, druga pa 
leta 1947. Oba kosa nenavadne 
snovi so preučili različni stro-
kovnjaki; za prvim se je izgubila 
sled, drugega pa so dolgo hrani-
li v prostorih Rudnika Trbovlje. 
Prvi meteorit je bil temno siv, 
skoraj črn in dolg približno 20 
cm. Drugi meteorit je bil najden 
v dveh kosih, od tega je bil en 
dolg 17, drugi pa 10 cm. O dru-

gem meteoritu so strokovnjaki 
Univerze v Ljubljani zatrdili, »… 
da je meteorit iz kdo ve katerega 
planeta in kdo ve katerega časa, 
ki je našel svoj cilj in je pristal v 
obliki žareče krogle na območju 
Trbovelj.« 
Bi, če bi rudniški stroji delovali 
še dandanes, našli še kak snov-
ni pozdrav iz oddaljenih svetov? 
Mogoče …

Viri: 
 � Lenarčič, Tine (2009): Trbo-

vlje – po dolgem in počez, 
Trbovlje, Tiskarna Tori.

 � Spletna Wikipedia, www.wi-
kipedia.org.


