
          Občina Trbovlje                    Trbovlje, petek, 19. februar 2021                    časopis, 35. številka                    www.srcnotrbovlje.si          

S kulturnimi  
dosežki je  
navdušil   
Antonio   
Živkovič
stran 4

Izzivov polno 
leto 2021
stran 5

»Trbovlje  
bodo čez pet  
let zibelka   
podjetništva   
v Sloveniji«
stran 8

REŠITE SI ŽIVLJENJE IN SE UDELEŽITE 
BREZPLAČNIH PROGRAMOV ZORA, 
SVIT IN DORA.



2                  Srečno Trbovlje                  PRAZNIČNO DOGAJANJE

PRAZNIČNO VZDUŠJE V 
TRBOVLJAH TUDI Z OBISKOM 
DEDKA MRAZA 

Uredništvo

V pravljični vasici, ki je krasila 
Mestni park, je bilo letos mogoče 
najti številne novosti. Med dru-
gim je poleg vseh pravljičnih bitij 
in krasnih hišic Mestni park krasila 
ogromna čarobna kočija, ki je pri-
vabljala številne poglede in vzbujala 

PRAZNIČNE TRBOVLJE

otroško domišljijo. Kot druga vi-
dnejša novost pa je bila digitaliza-
cija praznične okrasitve, saj je bilo 
v Mestnem parku in Parku kulture 
pred pošto postavljenih sedem sne-
žink, ki so omogočale ogled digita-
liziranih vsebin, kot so na primer 
pripoved snežne kraljice, glasbena 
točka, nagovor Dedka Mraza, gle-
dališka predstava in še veliko več. 

Pravljična vasica je tudi letos 
krasila mestni park. 

Letos je Dedek Mraz otroke 
razveselil prek spleta. 

Iz Trbouskiga špajza tokrat z dostavo jedi na dom. 

KULINARIČNI FESTIVAL 
NA MALCE DRUGAČEN NAČIN

Uredništvo

V letu 2019 je prva izvedba ku-
linaričnega festivala požela veliko 
pohval gostincev in gostov festiva-
la, zato smo ga v letu 2020 ponovili 
in bo najbrž postal tradicionalen. V 
novembru in decembru se je tako 
odvijal že drugi Festival industrij-
ske dediščine – kulinarični festival 
»Iz trbouskiga špajza«. Lokalni go-
stinski ponudniki so obudili spo-
min na tradicionalno kuhinjo, jedi 
pa pripravili na sodoben način.

Glede na epidemiološko situ-
acijo in protikoronske ukrepe, ko 
so bile restavracije zaprte, je bila 
lanska izvedba malce drugačna, 
saj je bila ponudba pripravljena za 

PODPRIMO LOKALNO

osebni prevzem ali dostavo na dom. 
Na jedilnem listu festivala so bile 
zelo različne jedi, od raznovrstnih 
malic, bogatih kosil, hitre hrane 
do okusnih sladic. Z naročilom smo 
tako v Trbovljah podprli trboveljske 
gostince, razveselili pa tudi sebe in 
svoje najbližje ter se skozi različne 
okuse sprehodili skozi našo rudar-
sko dediščino, ki je imela velik vpliv 
tudi na kulinariko.

Tradicionalne zasavske 
jedi v sklopu kulinaričnega 
festivala »Iz trbouskiga 
špajza« je bilo mogoče 
naročiti na dom. 
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PRESENEČENJA ZA DOM 
UPOKOJENCEV IN SPLOŠNO 
BOLNIŠNICO TRBOVLJE

Uredništvo

Občina Trbovlje je v decembru 
poskrbela za marsikatero praznič-

PRAZNIČNA PRESENEČENJA

Dedek Mraz v DUFS. 

Dedek Mraz je pozdravil tudi 
zaposlene v SB Trbovlje.

no presenečenje ter zaposlenim v 
Splošni bolnišnici Trbovlje in sta-
novalcem v Domu upokojencev 
Franc Salamon (DUFS) Trbovlje na-
risala nasmeh na obraz. 

Stanovalci v DUFS so kot božično 
darilo prejeli okusno torto, s katero 
jim je Občina želela ne glede na raz-
mere, povezane z epidemijo, vsaj 
malo polepšati praznične dni. Prav 
tako pa jih je obiskal Dedek Mraz. 

Poleg obiska stanovalcev v DUFS pa 
sta Dedek Mraz in trboveljska godba 
obiskala tudi zaposlene v SB Trbo-
vlje in jih, čeprav s ceste, pozdravila, 
jim pričarala glasbene točke in jim 
zaželela lepe praznike. 

Stanovalci DUFS so bili prazničnega 
obiska zelo veseli. 

Delavska godba Trbovlje je skupaj z Dedkom 
Mrazom obiskala DUFS Trbovlje in SB Trbovlje.

Občina Trbovlje je skupaj z DPM Trbovlje in v sode-
lovanju z občani izvedla akcijo zbiranja pozitivnih 
misli, pisem zahval in voščil za zdravstvene delavce. 
V prazničnem času so tako pred trboveljsko bolnišni-
co postavili smreke, na katerih so visela pisma spod-
budnih besed, ki so jih zapisali občani. 
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Uredništvo

Nagrado Tončke 
Čeč za izjemne 

posamezne kulturne 
in umetniške dosežke 

v občini in zunaj 
nje, ki prispevajo k 

uveljavitvi in ugledu 
občine, je prejel 

Antonio Živkovič.

S KULTURNIMI DOSEŽKI JE 
NAVDUŠIL ANTONIO ŽIVKOVIČ

Antonio Živkovič je eden najpo-
membnejših in najboljših slovenskih 
sodobnih fotografov, ki fotografi-
ra najrazličnejša področja – plesne 
predstave Iztoka Kovača in tudi kon-
certe skupine Laibach ter številna 
druga področja.

Da so fotografije Antonia Živko-
viča takšne, kot so, imajo prste vmes 
predvsem Trbovlje, kraj, v katerem 
je odraščal in se oblikoval. Živkovič 
spada v generacijo umetnikov, ki se 
je rodila v prvi polovici šestdesetih let 
prejšnjega stoletja in je najprodornej-
ša generacija umetnikov, ki je najdlje 
in najmočneje ponesla v svet značil-
nosti kraja, v katerem so odraščali in 
jih je kot umetnike oblikoval. 

Povezava med Trbovljami in Živ-
kovičevo fotografijo je šla skozi tri 
faze. V prvo fazo spada Živkovičevo 
delo v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Fotografije iz tega ciklusa so 

NAGRADA TONČKE ČEČ

bile na ogled na njegovi prvi samos-
tojni razstavi z naslovom Ujetniki 
pogleda. Tematike fotografij so bile 
Trbovlje sredi osemdesetih let. 

Naslednja povezava Živkoviča s 
Trbovljami je bil njegov znameniti 

ciklus Črna dolina. Ta faza je znana 
po triptihih, včasih tudi diptihih, pri 
katerih fotograf v celoto lepi po tri 
ali dve fotografiji. Vse pa prikazu-
jejo industrijske krajine. Živkovičev 
najintimnejši ciklus, povezan s Tr-

bovljami, pa je V odsevu spomina, 
ki je prav tako kot Črna dolina izšel v 
obliki monografske publikacije. 

Živkovič iz svojega spomina po-
časi in zanesljivo, s filigransko na-
tančnostjo vleče določene lokacije v 
Trbovljah, ki so bile na določen način 
povezane z njegovim odraščanjem. 

Fotografije Antonia Živkoviča so 
za prepoznavnost Trbovelj ne samo v 
Sloveniji, ampak tudi v svetu tako po-
membne, kot so pomembne zgodnje 
plošče skupine Laibach, ki so kore-
ninile v industrijskem zvoku mesta, 
kot so pomembne najbolj prebojne 
plesne predstave Iztoka Kovača, ki 
so tematizirale podobne značilnosti 
naše ozke doline. Glede na dejstvo, da 
je dvestoletna zgodovina mesta prišla 
na konec svoje zgodovine, Živkoviče-
ve fotografije govorijo o nekem času, 
intimnem in tudi kolektivnem, ki se 
ne bo nikoli več vrnil. Ampak to niso 
črno-beli dokumenti in pričevanja, 
ampak popolni estetski objekti, ki 
bodo zaradi spoja tematike in metier-
ske popolnosti preživeli svoj čas. 

Nagrado Tončke Čeč za leto 2021 
za izjemne posamezne umetniške 
in kulturne dosežke v občini in zu-
naj nje, ki prispevajo k uveljavitvi in 
ugledu občine, je tako prejel Antonio 
Živkovič.

Antonio Živkovič je fotograf, na 
katerega so imele Trbovlje velik vpliv.

Skrajšana obrazložitev je 
povzeta iz obrazložitve pre-
dlagatelja gospoda Uroša 
Zupana. 

Letošnjemu 
nagrajencu nagrade 
Tončke Čeč za 
izjemne kulturne in 
umetniške dosežke 
v občini in zunaj nje 
Antoniu Živkoviču 
sta nagrado podelili 
županja Občine 
Trbovlje in podžupanja 
Občine Trbovlje ter 
hkrati predsednica 
komisije za družbene 
dejavnosti in 
občinska priznanja.  
Osrednja slovesnost 
Občine Trbovlje ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku je sicer letos 
zaradi razmer potekala 
po spletu. 



OBČINSKE STRANI                  www.srcnotrbovlje.si                  5

Trbovlje stopajo proti čistejšemu okolju.

Operaciji »Zasavski podjetni-
ški inkubator« in »Infrastruk-
turna posodobitev OIC Nasi-
pi« delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja skladno z 
Operativnim programom za 
izvajanje evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2014–
2020, s prednostno osjo 03: 
Dinamično in konkurenčno 
podjetništvo za zeleno go-
spodarsko rast, prednostne 
naložbe 3 a – Spodbujanje 
podjetništva, zlasti s prepro-
stejšim izkoriščanjem novih 
idej v gospodarstvu in po-
speševanjem ustanavljanja 
novih podjetij, tudi prek pod-
jetniških inkubatorjev ter s 
posebnim ciljem povečanja 
dodane vrednosti MSP.

Leto 2021 bo za 
Občino Trbovlje polno 

izzivov. V lanskem 
letu in začetku 

letošnjega leta je 
Občina Trbovlje 

dobila zagotovljena 
nepovratna sredstva 
za kar tri investicije, 

ki bodo pomenile 
pomemben korak 
naprej za Trbovlje, 

tako v podjetniškem 
smislu, kot tudi z 

vidika varstva okolja. 

IZZIVOV POLNO LETO 2021
Občina Trbovlje

Zasavski podjetniški 
inkubator, spodbuda za 
novonastala podjetja.

Prvi izmed potrjenih projektov 
je bil Zasavski podjetniški inkuba-
tor (ZPI), ki bo predstavljal ustre-
zno infrastrukturo in tako zago-
tovil kakovosten prostor za zagon 
novih visokotehnoloških podjetij, 
učenje in raziskovanje ter druženje 
in deljenje znanja ter izkušenj. 

Projekt gradnje Zasavskega 
podjetniškega inkubatorja se bo 
začel predvidoma v prvi polovi-
ci letošnjega leta. Prvi podjetniški 
inkubator v javni lasti v Zasavju bo 
prispeval k promociji podjetništva 
in omogočal povečanje števila no-
vonastalih podjetij ter povečanja 
možnosti preživetja podjetij v prvih 
fazah. Za lokalno okolje je ZPI iz-
jemnega pomena, saj bo pozitivno 
prispeval k ustvarjanju boljše pod-
jetniške klime ne samo v Trbovljah, 
ampak v celotni zasavski regiji. 

EVROPSKI PROJEKTI V TRBOVLJAH

Obrtno-industrijska 
cona Nasipi, prispevek k 
regionalnemu razvoju

Infrastrukturna posodobitev 
obrtno-industrijske cone Nasipi bo 
pomenila izboljšane pogoje delo-
vanja podjetij, kar bo pripomoglo 
k povečanju delovne uspešnosti 
v podjetjih ter ima lahko vpliv na 
lažjo internacionalizacijo podje-

tij in lažji vstop ter konkurenčnost 
na tujih trgih. Infrastrukturna po-
sodobitev OIC Nasipi bo imela po-
memben prispevek k spodbujanju 
regionalnega razvoja. 

Na območju OIC Nasipi se že na-
hajajo mala in srednja podjetja, ki so 
v fazi širitve. Zato je ključnega po-
mena vzpostavitev potrebne javne 
infrastrukture (komunalna ureditev 
stavbnih zemljišč s pripadajočo ce-
stno infrastrukturo), ki jim bo omo-
gočila postavitev novih oz. dogradi-
tev starih proizvodnih hal. V občini 
Trbovlje se bo s projektom na obmo-
čju obrtno-industrijske cone Nasipi 
uredilo ustrezno in potrebno infra-
strukturo ter tako zagotovilo kako-
vosten prostor za gospodarski razvoj 
občine in regije, s tem pa omogočilo 
ustrezen razvoj proizvodnih, obr-
tnih in storitvenih dejavnosti, razvoj 
podjetij, nastajanje novih podjetij ter 
zagotovilo nove zaposlitvene mož-
nosti srednje- in visokoizobražene-
ga kadra zasavske regije.

Gradnja kanalizacije, 
pomemben korak k 
čistejšemu okolju

Kot tretji izmed štirih evropskih 
projektov pa je bila odobrena  opera-
cija »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Save - Občina Trbo-
vlje«.

Z gradnjo kanalizacije občina Tr-
bovlje dela velik korak k čistejšemu 
okolju, predvsem zmanjšanju emi-
sij v vode, kar bo seveda pozitivno 
vplivalo tudi na občane, ki bodo tako 
tako imeli boljše in kakovostnejše 
pogoje za življenje. 

Z operacijo gradnje kanalizacije 
se bo zagotovila skoraj 100-odstotna 
priključenost na gospodarsko javno 
infrastrukturo odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda oziroma kanalizacijo, 
kar Trbovlje na tem področju uvršča 
v sam vrh slovenskih občin.

Zasavski podjetniški 
inkubator bo prispeval k 
razvoju regije ter omogočal 
inovacijsko aktivnost 
podjetij, mednarodno 
konkurenčnost in 
internacionalizacijo 
podjetij, kar zasavska regija 
nujno potrebuje.

ZPI bo prvi javni podjetniški inkubator v Zasavju. 

OIC Nasipi pomeni pomemben korak 
k boljšemu podjetniškemu okolju. 
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Občina Trbovlje

Letos se bo začela 
obnova športnega 
parka Ledenica, ki 
bo poskrbela ne le 

za bistveno lepši 
videz zgornjega dela 

Trbovelj, ampak 
bo pomenila tudi 

sanacijo vodotokov in 
celotnega območja 

športnega parka. 

Športni park Ledenica bo pred-
stavljal sodobno opremljeno in ar-
hitekturno dovršeno območje, na 
katerem bodo lahko občani kakovo-
stno preživljali svoj prosti čas. Špor-
tni park Ledenica bo zajemal rolkar-
ski poligon s plezalnima balvanoma 
in s tribunami ter brvjo, ki bo po-
vezovala dva dela športnega parka. 

ŠPORNI PARK LEDENICA

EDINSTVEN ŠPORTNI 
PARK V REGIJI 

Prav tako bosta na Ledenici urejena 
pešpot in motorikpark. Urejen pa bo 
tudi del ob Trboveljščici, kjer bodo 
ljudje lahko posedali in se družili. 
Motorikpark bo zajemal območje, 
namenjeno vsem starostim – sta-
rejšim, ki bodo lahko na zunanjih 
športnih napravah ohranjali svojo 

fizično pripravljenost, območje zu-
nanjega fitnesa bo namenjeno ljubi-
teljem fitnesa, otroci pa bodo lahko 
uživali na območju otroških igral.

Investicija predstavlja po-
membno pridobitev Trbovelj in bo 
pomembno prispevala k izboljša-
nju bivanjskih pogojev v zgornjem 

delu Trbovelj. Omenjeno območje 
je predvsem bivalni del mesta, ki do 
zdaj ni imel prostora, na katerem bi 
lahko občani preživljali prosti čas. V 
sklopu ureditve športnega parka pa 
se bo uredila tudi vodna struga, ki bo 
zagotavljala večjo varnost in ureje-
nost okolja. 
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Županja Občine 
Trbovlje je z izvajalcem 
AGM Nemec , ki se 
je edini prijavil na 
javni razpis, podpisala 
pogodbo o ureditvi 
Športnega parka 
Ledenica. Predvidoma 
se bodo dela začela 
že v tem mesecu, 
zaključek del pa 
se načrtuje v drugi 
polovici avgusta. 
V zadnjem tednu 
avgusta – pred 
začetkom novega 
šolskega leta – pa 
bo sledilo odprtje 
edinstvenega 
športnega parka v 
Zasavju. 

Podpis pogodbe bo omogočil začetek del že v februarju letošnjega leta.

V sklopu investicije bo občina zasadila 
predvidoma kar 
38 dreves in 65 grmovnic.
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Uredništvo

V letu 2021 Občina 
Trbovlje načrtuje 
prenove oziroma 

ureditve kar nekaj 
cestnih odsekov, ki so 

že zelo dotrajani. Že 
v letu 2020 je Občina  

za sanacije in ureditve 
cestnih odsekov 

namenila več kot pol 
milijona evrov.

PRENOVE CESTNIH ODSEKOV         
SE NADALJUJEJO TUDI V LETU 2021

CESTNI ODSEKI V TRBOVLJAH

Katere ceste se bodo 
obnavljale v letu 2021?

Ena izmed večjih investicij sana-
cije cestnega odseka je ureditev ceste 
na relaciji od pokopališča do gostišča 
Brin, kjer je cesta že zelo dotrajana. 
Predvidena vrednost ureditve ome-
njenega odseka znaša 190.000 evrov. 

Se bodo pa v sklopu investicij-
skega vzdrževanja v letu 2021 ob-
navljali tudi poškodovani odseki na 
območju Kleka, In sicer dva na rela-
ciji Zdravstveni dom Trbovlje proti 
Kleku ter štirje na relaciji Klek–

Cestni odseki, ki so bili v letu 2020 prenovljeni:
Odsek ceste Dobovec–Kum 116.000 EUR
Cestna odseka na Vasleh in Knezdolu 70.000 EUR
Parkirišče in okolica na Ulici 1. junija 4 85.000 EUR
Križišče pri OŠ Trbovlje (v sodelovanju z državo) 71.000 EUR
Dva odseka v Krajevni skupnosti Klek 22.122 EUR
Odsek ceste in ureditev udarnih jam v 
Krajevni skupnosti Dobovec

23.932 EUR

Odsek v Krajevni skupnosti Čeče 6.456 EUR
Parkirišče na železniški postaji 114.000 EUR

Načrtovana prenova cestnih odsekov v letu 2021
Odsek pokopališče–Brin (KS Franc Salamon)
Odsek na relaciji ZD Trbovlje–Klek (KS Center in KS Klek)
Odseki na relaciji Klek–Spodnji Klek (KS Klek)
Cestni odseki na relaciji Trbovlje–Dobovec (KS Dobovec)
Cestni odsek Knezdol–Rovte (KS Franc Salamon)
Rovte–Planinska vas (KS Klek)

Spodnji Klek. S tem se bo bistve-
no izboljšala cestna povezava med 
mestom in Klekom, kar bo prispe-
valo k varnejšemu prometu. 

Urejala pa se bosta tudi dva od-
seka na območju Knezdola, in sicer 
na relaciji Knezdol–Rovte in Rov-
te–Planinska vas. Na vseh omenje-
nih odsekih se bo uredilo odvodnja-
vanje, bankine, zamenjan bo tudi 
poškodovan asfalt in tampon. Tako 
bodo Trbovlje dobile urejene, pred-
vsem pa varnejše cestne odseke ter 
s tem tudi večjo prometno varnost. 

Predvidena vrednost ureditve 
cestnih odsekov v letošnjem letu je 
339.000 evrov, pri čemer v ta znesek 
niso vštete ureditve cestnih odse-
kov, ki se bodo urejale v sklopu kra-
jevnih skupnosti, ki jih tudi finan-
cira Občina Trbovlje. Prav tako pa 
bo Občina tudi v tem letu namenila 
dodatnih 30.000 evrov za ureditev 
cestnih odsekov na cesti Trbovlje–
Dobovec. 

Prenovljen cestni odsek na KnezdoluCestni odsek na cesti Trbovlje–Dobovec

Že v letu 2019 je Občina Trbovlje urejala tudi cestne odseke v Krajevni skupnosti Čeče. Med 
drugim se je uredil odsek ceste na relaciji Piškovec–Trbovlje. Na cestnem odseku se je uredi-
lo odvodnjavanje, zamenjal se je spodnji ustroj ceste, cesta pa se je tudi asfaltirala. Vrednost 
sanacije je znašala 142.000 evrov. Uredili pa so se tudi poškodovani cestni odseki na lokalni 
cesti Trbovlje (Sv Martin)–Hrastnik, na kateri se je na poškodovanih delih uredilo odvodnja-
vanje, jeklene varovalne ograje in vgradil nov tampon ter dvoslojni asfalt. Vrednost del na 
omenjeni lokaciji je znašala 130.000 evrov. 
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ZBIRANJE INTERESENTOV ZA ZASEDBO OBMOČJA 
LAKONCA – SAVSKO POLJE

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje je objavila javni 
poziv za ugotavljanje javnega inte-
resa za zasedbo območja Lakonca – 
Savsko polje. Občina želi omenjeno 
območje, ki je bilo nekdaj degradi-
rano rudniško območje, preurediti 
v obrtno-industrijsko cono. S tem 
namenom zbiramo potencialne in-
teresente, ki bi želeli na območju 
postaviti poslovni prostor ali pro-
izvodnjo. Zato naj zainteresirani 
investitorji svoj interes izrazijo do 
26. februarja 2021 na elektronski 
naslov obcina.trbovlje@trbovlje.si. 
S prejetimi nameni interesentov bo 
občina območje lažje primerno ko-

munalno uredila in vzpostavila pri-
merno gospodarsko infrastrukturo. 

Z ureditvijo nekdaj degradirane-
ga rudniškega območja želi občina 
spodbuditi gospodarstvo in podje-
tništvo v Trbovljah, predvsem pa 
sledi cilju vzpostavljanja pogojev 
za odpiranje novih delovnih mest. 

Več informacij najdete na sple-
tni strani Občine Trbovlje. 

Območje, na katerem se bo urejala industrijska cona

Občina Trbovlje je 
skupaj z gasilci PGD 

Trbovlje-mesto in 
podjetjem MF plus, 
d. o. o., ki bo vozilo 

dostavilo, podpisala 
pogodbo o prevzemu 

nove gasilske 
avtocisterne, ki za 

občino predstavlja 
pomembno 

pridobitev 
na področju 

zagotavljanja 
zadostne količine 
gasilne vode, kar 

je seveda nujno 
potrebno ob 

večjih požarih 
in zagotavljanju 

vodooskrbe 
prebivalcev ob 

okvarah na vodovodu.

TRBOVELJSKI GASILCI Z NOVIM 
GASILSKIM VOZILOM

Uredništvo

Vozilo je vredno nekaj več kot 
240.000 evrov, pri čemer bo Obči-
na Trbovlje krila predvidoma sko-
raj 80 % vrednosti, preostanek pa 
bo kril PGD Trbovlje-mesto.

Vozilo bo imelo rezervoar za 
6.000 litrov vode, kar pomeni za 
polovico večjo količino vode, ki jo 
trenutno lahko gasilci prevažajo z 

GASILCI V TRBOVLJAH 

vozili vseh štirih gasilskih društev 
v občini. V Trbovljah imamo dobro 
razvito hidrantno omrežje, med-
tem ko na težje dostopnih območjih 

ne razpolagamo z dovolj velikimi 
količinami vode, zato je zelo po-
membno, da bo novo vozilo nekoli-
ko manjše, a zato lažje za obvlado-

vanje, hkrati pa bo z njim mogoče 
priti tudi na zahtevnejša območja. 
Novo gasilsko vozilo bo vsebovalo 
vso potrebno standardno opremo, 
predpisano za tak tip vozila, po-
leg tega pa bo imelo tudi dodatno 
opremo, in sicer za prečrpavanje 
vode ob poplavah, štiri izolirne di-
halne aparate, ki se uporabljajo za 
notranje napade v goreče objekte, 
ter higiensko steno za dekontami-
nacijo, tako da se bo vozilo lahko 
uporabljalo tudi za druge namene.

Vozilo bo predvidoma predano 
v uporabo v mesecu oktobru 2021, 
mesecu požarne varnosti. Občani 
bodo imeli možnost spoznati novo 
pridobitev na večji gasilski vaji, ki 
jo načrtujejo trboveljski gasilci. 

Vozilo bodo gasilci dobili v uporabo predvidoma v oktobru 2021. 

Zainteresirani investitorji 
lahko svoj interes izrazijo 
do 26. februarja 2021 na 
elektronski naslov obcina.
trbovlje@trbovlje.si. 



Dr. Jure Knez je 
soustanovitelj in 

predsednik družbe 
Dewesoft. Je človek, 
poln idej, veselja do 
dela, ustvarjalnosti 
in človek z velikim 

srcem. Dr. Jure Knez 
je skupaj z Andrejem 

Orožnom ustanovil 
podjetje, ki velja 

za najuspešnejšo 
podjetniško 

zgodbo pri nas. V 
letošnjem letu bo 

veliko storjenega na 
področju podjetništva, 
zato smo z dr. Juretom 

Knezom govorili o 
potencialu Trbovelj, 

najpomembnejših 
stvareh za uspešno 

podjetje in še 
marsičem. 

Ste soustanovitelj in predsednik 
družbe Dewesoft. Kako ste prišli 
na idejo za ustanovitev podjetja in 
kako to, da ste se odločili podjetje 
odpreti v Trbovljah?

»Od nekdaj sta me zanimali teh-
nologija in hitrost. S sošolcem sva 
nameravala zgraditi letalo. Z meri-
tvami in s programsko opremo sem 
se zares osredotočeno ukvarjal med 
študijem in moja diplomska naloga 
je že bila s tega področja. Leta 1996 
sem na Fakulteti za strojništvo Uni-
verze v Ljubljani diplomiral z nalogo 
Analiza merilnih signalov pri mer-
jenju vibracij na turbogeneratorju. 
Kot študent sem sicer delal v enem 
podjetju, v katerem sem direktor-
ju predstavil programsko opremo 
za meritve, pa je bil skeptičen, češ 
da velikim konkurentom ne more-
mo biti kos. Sam sem vedel, kje so 
ključne razlike, ki bodo naš izdelek 

 »TRBOVLJE BODO 
ČEZ PET LET ZIBELKA 
PODJETNIŠTVA V 
SLOVENIJI«

INTERVJU Z DR. JURETOM KNEZOM

Uredništvo

naredile drugačnega. Hotel sem po-
skusiti in sem šel na vse ali nič. Zato 
sem še med študijem ustanovil svoje 
podjetje in imel možnost poskusiti, 
ali lahko tudi nekdo iz Trbovelj uspe 
na svetovnem trgu. Tudi doktorsko 
nalogo leta 2002 Zanesljivost de-
lovanja strojev na osnovi meritev 
vibracij pri dr. Matiji Tuma sem op-
ravil s tega področja. Andreja Orožja 
sem spoznal, ko je bil Dewetronov 
ponudnik merilne opreme, jaz pa 
sem imel svoj s. p. za izdelavo pro-
gramske opreme. Pri nekaterih pro-
jektih sva bila celo tekmeca, potem 
pa sva ugotovila, da je bolje sodelo-
vati, in tako je zraslo skupno podje-
tje. Da bo imelo sedež v Trbovljah, 
nikoli ni bilo vprašanje, saj sva oba 
iz teh krajev in je zato prav, da pri-
dobljeno tudi na neki način vrneva 
lokalni skupnosti.« 

Vaše podjetje Dewesoft je 28. 
decembra 2020 praznovalo 20-le-
tnico delovanja. V vsem tem času 
se je podjetje razvilo v enega izmed 
najboljših ponudnikov naprav za 
zajem podatkov. Hkrati pa zgodba 

Dewesofta velja za eno izmed naj-
uspešnejših podjetniških zgodb pri 
nas. Kako vam je to uspelo?

»Ključnega pomena za rast pod-
jetja je na začetku gotovo odlično 
domensko znanje in nesporno tudi 
pozitivna norost. Naj pojasnim na 
primeru – ko je leta 2003 Nasa pot-
rebovala programsko opremo, smo 
se prijavili, čeprav bi večina ljudi 
rekla, da nam ne bo uspelo. Z Deja-
nom Črnilo sva šla na sedež Nase, jih 
dobro poslušala, kaj je njihov pro-
blem, in skupaj smo našli rešitev. 
Sledila je prva pogodba. Tako delu-
jemo ves čas – dobro poslušamo in 
razumemo probleme naših strank 
ter jim zagotovimo rešitve. Sposoben 
si toliko, kolikor sam verjameš, da si. 

Ko podjetje zraste – mi smo ime-
li prvih 12 let manj kot 20 zaposle-
nih –, je treba veliko vlagati v za-
poslene, njihov razvoj in v vodenje. 
Pri trenutno 250 zaposlenih (120 
v Trbovljah) imamo postavljeno 
strukturo podjetja, vendar tako, da 
zaposlenim omogoča dovolj svo-
bode za kreativnost in inovativno-
st, od katere je dolgoročno odvisen 

naš razvoj, da ne rečem obstanek. 
Konkurenca je namreč na našem 
področju zelo velika, čeprav je ko-
rona naredila svoje in so se razmerja 
nekoliko spremenila.« 

Ustanovili ste tudi podjetniški 
pospeševalnik Katapult, s kate-
rim ste pomagali že več kot 30 za-
gonskim podjetjem. V letošnjem 
letu se bo začel graditi tudi Zasa-
vski podjetniški inkubator, s kate-
rim želi Občina Trbovlje pomagati 
start-upom in izboljšati oziroma 
pomagati podjetjem v prvih le-
tih delovanja. Zakaj menite, da so 
podjetniški inkubatorji in pospe-
ševalniki pomembni?

»Naj odgovorim kar na našem 
primeru. Dewesoft je nekako zadihal 
s polnimi pljuči šele leta 2009. Naša 
rast je bila do takrat počasna, na 
grafu skoraj komaj vidna. Sami smo 
se prebijali in se učili na vseh pod-
ročjih. Ko smo začeli izdelovati še 
strojno opremo in tako začeli kup-
cem ponujati celoten paket – strojno 
opremo s programsko –, je Dewe-
soft dobil krila. Podjetniški inkuba-
torji in pospeševalniki so potrebni, 
da se podjetni mladi ljudje lahko v 
polni meri posvetijo razvoju ideje ali 
izdelka, da imajo mentorje in se uči-
jo od najboljših, da imajo neke vrste 
varovalno mrežo, da ne obupajo 
pred zanje še prevelikimi ovirami ter 
da predvsem razvijejo svoj potenci-
al. Idej imamo Slovenci gotovo veli-
ko, se nam pa zatika pri prodoru na 
trg. Zato smo v Katapultu pripravili 
vrsto delavnic pod skupnim imenom 
Mozaik podjetništva.« 

Kaj je po vašem mnenju ključno 
za uspeh na podjetniški poti? 

»Po mojih izkušnjah so ključ-
ni znanje, zdrava samozavest in 
ambicioznost, agilnost in najvišja 
kakovost izdelkov/storitev. Najti 
moraš, kar te razlikuje od konku-
rence. Pomembni so odlični od-

Da bo imelo sedež v 
Trbovljah, nikoli ni bilo 
vprašanje, saj sva oba iz 
teh krajev in je zato prav, 
da pridobljeno tudi na 
neki način vrneva lokalni 
skupnosti. 

Dr. Jure Knez, soustanovitelj in predsednik 
družbe Dewesoft. Avtor fotografije: Mitja Ličar
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nosi z vsemi deležniki – s kupci, 
z dobavitelji in zaposlenimi – pa 
tudi korekten odnos do konkuren-
ce. Podjetje naj posluje tako, da ga 
nenadne krize ne vržejo s tira in da 
ima dovolj sredstev za vlaganja, 
podjetnik pa naj ne hlasta za ma-
terialnim bogastvom. Denar naj bo 
predvsem posledica dobrega dela. 
Za življenje so najpomembnejši: 
svoboda, kreativnost, ljubezen, 
mir in zabava. Prav na zabavo pre-
večkrat pozabimo.« 

Pred kratkim – konec leta 2020 
– ste bili med ožjimi kandidati za 
naziv Delova osebnost leta. V uvodu 
so o vas zapisali: »Dr. Jure Knez je 
soustanovitelj in direktor podjetja 
Dewesoft. Podjetnik. Vizionar, ki je 
na pogorišču velike industrije v Tr-
bovljah zgradil hitrorastoče med-
narodno podjetje. Je velik ljubitelj 
feratanja. A ne samo to. Prepričan 
je, da je treba deliti. Pomaga mla-
dim podjetnikom. Pomagal je pri 
zagotavljanju zaščitne opreme v 
prvem valu epidemije. Pomaga pri 
pripravi ukrepov za pomoč gospo-
darstvu.«. Kako doživljate takšne 
zapise o sebi, v katerih je zaznati 
veliko spoštovanja, nemalokrat 
tudi občudovanja?

»Če s svojim zgledom lahko 
navdihneš druge, nimam nič proti. 
To, da pomagamo drug drugemu 
in lokalni skupnosti, je pomembna 
vrednota v Dewesoftu.« 

V letu 2020 je svet zajela pan-
demija novega koronavirusa, ki je 
ohromila velik del družbe, tudi go-
spodarstvo in podjetništvo. Kako 
se je s krizo, povezano s koronavi-
rusom, spopadlo vaše podjetje? Ste 
začutili upad poslovnih priložnos-
ti, težave z izvozom/uvozom?

»Zelo hitro smo se prilagodili 
novim razmeram ter po zgledu far-
macevtske in vesoljske industrije 
procese dela organizirali na način, 
da je v podjetju veliko varneje kot 
kjer koli drugje. Kitajski kolegi, od 
katerih smo se glede ukrepov izje-
mno veliko naučili, so nam priskr-
beli dejansko vso zaščitno opremo, 
z dvema respiratorjema za trbo-
veljsko bolnišnico vred. Potovanja so 
se ustavila, zato smo komunikacijo s 
kupci in interno v še večji meri pre-
nesli na digitalne medije. Dewesoft 
dela predvsem na področju razvoja, 
ki pa se zaradi koronavirusa ne bo 
ustavil, nekateri projekti so se kveč-
jemu časovno zamaknili; s tem mis-
lim predvsem na vesoljske projekte. 
Moram pa ob tem poudariti, da nam 
je veliko dobaviteljev poslalo zah-
valo, da smo tudi v takih razmerah 
precej nemoteno delali. Seveda pa 
gre naša zahvala tudi njim, da smo 
mi lahko zagotavljali vse potrebno 
našim kupcem. Zelo smo bili veseli 
ob polletju, ko je proizvodnja za 34 
% povečala obseg dela v primerjavi 
z začetkom leta, obseg naročil pa 

se je povečal za 30 %. Svojo pro-
dajno mrežo imamo po vsem svetu, 
tako da lokalne trge oskrbujejo naši 
lokalni predstavniki. Najprej se je 
pobral kitajski trg, kar 100-odsto-
tno rast je lani dosegel ameriški trg, 
za tretjino smo povečali prodajo na 
azijskem trgu, Evropa je ostala na 
ravni leta 2019. Vse naše hčerinske 
družbe so poslovale pozitivno. Čas 
prvega vala korone smo izkoristili 
za to, da smo ustvarili zaloge, da bi 
našim strankam ponudili izdelke z 
izjemno kratkim dobavnim rokom.« 

V prvem valu epidemije ste sku-
paj z drugimi zasavskimi podjetji 
Splošni bolnišnici zagotovili dva 
ventilatorja. S tem ste pokazali ve-
liko pripadnost lokalnemu okolju. 
Ves svet se je takrat spopadal s po-
manjkanjem zaščitne in medicin-
ske opreme. Kako ste lahko v tako 
kratkem času v Trbovlje pripeljali 
ventilatorja? Kakšni so bili takrat 
odzivi v Trbovljah in predvsem v 
SB Trbovlje?

»Ključna je bila hitra pomoč na-
ših kitajskih kolegov, za kar smo 
jim zelo hvaležni. Še posebej Jackiju 
Wangu, ki ga je vodstvo bolnišnice že 

Našo mesto bo čez pet 
let zibelka podjetnosti v 
Sloveniji.

Če s svojim zgledom 
lahko navdihneš druge, 
nimam nič proti. To, da 
pomagamo drug drugemu 
in lokalni skupnosti, je 
pomembna vrednota v 
Dewesoftu. 

Podjetje naj posluje tako, 
da ga nenadne krize ne 
vržejo s tira in da ima 
dovolj sredstev za vlaganja, 
podjetnik pa naj ne hlasta 
za materialnim bogastvom. 
Denar naj bo predvsem 
posledica dobrega 
dela. Za življenje so 
najpomembnejši: svoboda, 
kreativnost, ljubezen, mir 
in zabava. Prav na zabavo 
prevečkrat pozabimo.

povabilo na obisk, ko bo to mogoče. 
Zaščitnih mask so nam priskrbeli 
dovolj, da smo jih lahko zagotovili 
bolnišnici ter zasavskim domovom 
za ostarele in civilni zaščiti. V okvi-
ru Slovenskega podjetniškega kluba 
smo maske odnesli tudi domovom 
za ostarele drugod po Sloveniji. Od-
ziv vseh je bil predvsem velika hva-
ležnost.« 

Poleg dveh ventilatorjev ste or-
ganizirali tudi akcijo »Maske za vse« 
in razdelili material za izdelavo več 
kot 250.000 zaščitnih pralnih mask. 
Kdo vse je sodeloval pri tej akciji in 
zakaj ste se zanjo odločili?

»Vprašali smo se, kako lahko na 
najučinkovitejši način čim več lju-
dem zagotovimo zaščito. Zavedali 
smo se namreč, da bi, če bi maske 
šivali sami, to trajalo predolgo. Zato 
smo zainteresiranim po vsej Slove-
niji pošiljali material, da so si lahko 
pralne obrazne maske izdelali sami. 
S tem smo spodbudili k delu več ti-
soč parov spretnih šiviljskih rok, 
starih in mladih. Za šivalne stroje 
je sedlo skoraj 5.000 šivilj in šivilj-
cev, ki so sešili obrazna pokrivala 
v skupni vrednosti milijon evrov. V 

akciji so posameznikom in organi-
zacijam, ki skrbijo za najranljivejše 
skupine ljudi, po vsej Sloveniji od-
poslali za več kot 25 kilometrov bla-
ga in 75 kilometrov elastike. Dewe-
soft je prispeval denar za nakup, za 
kroje in logistiko je poskrbel Mo-
reThanBeauty iz Katapulta. Če smo 
prve dni uspeli odpraviti med 500 
in 700 paketov dnevno, smo jih v 
zadnjem tednu povprečno po 1.000. 
Med prostovoljci, ki so rezali blago 
in elastiko ter pripravljali pakete, so 
bili med drugimi člani Društva pri-
jateljev mladine, društva Steg Za-
gorje 1, Civilne zaščite pa tudi ma-
mice NK Rudar Trbovlje, vse dni pa 
tudi požrtvovalni sodelavci RUK, ki 
domuje v Katapultu, in zaposleni iz 
Dewesofta.« 

V letošnjem letu vsi pričakuje-
mo oziroma – bolje povedano – 
upamo, da se bodo razmere vrnile 
v stare tirnice. Kakšni so vaši načrti 
za prihodnost? Imate v načrtih kak 
večji projekt?

»Čas krize je čas najlepših pri-
ložnosti. Tako več kot kdaj koli vla-
gamo v rast in razvoj, ker verjamem, 
da bodo stranke želele nove in ino-
vativne rešitve v novem pokoron-
skem investicijskem ciklusu.«

Kaj bi sporočili vsem, ki se odlo-
čajo, da bi začeli svojo podjetniško 
pot? Na kaj naj bodo najpozornejši? 
Imate za njih mogoče kak nasvet?

»Seveda, delajte tisto, kar vas res-
nično veseli, vendar se zavedajte, da 
vas čaka trdo delo, zato so potrebne 
predanost, strast in dobra strategija. 
To je tema za večurni pogovor. V Ka-
tapultu s polno paro delamo Mozaik 
podjetnosti, sklop dvajsetih preda-
vanj, na katerih odkrito in iskreno 
delimo svoje znanje in izkušnje.«

V Trbovljah se v naslednjih treh 
letih obeta veliko novosti in prido-
bitev tudi na področju podjetništva. 
Kako vi vidite naše mesto čez pet let?

»Našo mesto bo čez pet let zibel-
ka podjetnosti v Sloveniji.«

Človek številnih idej in inovacij ter z izjemnim 
smislom za podjetnost. Avtor fotografije: Mitja Ličar

Podjetje Dewesoft je v letu 2020 praznovalo 20 
let delovanja. Avtor fotografije: Mitja Ličar
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Grafiti predstavljajo tudi 
uničevanje tuje lastnine.

NAGRADE ZA DIPLOMANTE

UNIČEVANJE 
TUJE LASTNINE JE 
PREPOVEDANO

RESTAVRIRAN KIP   
BOJ Z ORJUNO   
VRNJEN PRED ZMT

Uredništvo

Uredništvo

Uredništvo

Občina Trbovlje je objavila 
javni razpis za dodelitev nagrad 
diplomantom za zaključna dela 
za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 
2020. Občina želi z nagrajevanjem 
zaključnih del spodbujati študen-
te, da pri svojih zaključnih delih 
vključijo vsebine, ki so gospodar-
sko, zgodovinsko, zemljepisno ali 
kako drugače povezane s Trbov-
ljami.

Upravičenci do nagrade so di-
plomanti prve, druge ali tretje 
stopnje študijskih programov, če 

Konec leta 2020 se je po mestu 
pojavilo več neprimernih zapisov, 
ki so se znašli na številnih zidovih 
po Trbovljah. Vse občane Občina 
Trbovlje opozarja, da je takšno 

Po zahtevni restavraciji je bil 
konec novembra znameniti kip 
Boj z Orjuno, ki krasi območje pred 
Zasavskim muzejem Trbovlje, po-
novno vrnjen na svoje mesto. Kip 
namreč vse od postavitve leta 1974 
ni bil deležen obnove in čiščenja, 

NAGRADE ZA ZAKLJUČNA DELA

NEPRIMERNI GRAFITI KIP STOJANA BATIČA

komisija presodi, da ima njihovo 
zaključno delo  uporabno vrednost 
za izvajanje nalog iz pristojnosti 
Občine Trbovlje.

Diplomanti prve stopnje prej-
mejo 400 €, druge stopnje 500 € in 
tretje stopnje 600 € (bruto) nagra-
de za zaključna dela.

Javni razpis je objavljen do 31. 
marca 2021, vsa razpisna doku-
mentacija pa je dostopna na sple-
tni strani Občine Trbovlje. Kandi-
dati prijave na javni razpis pošljejo 
po pošti, najpozneje do 31. marca 
2021, in sicer v zaprti ovojnici s 
pripisom »Ne odpiraj – prijava na 
JR za zaključna dela 2020«.

početje prepovedano. Gre namreč 
za uničevanje tuje lastnine.

Treba se je zavedati, da je za 
urejeno okolje, v katerem živi-
mo, potreben trud vseh nas. Le s 
skupnimi močmi in z zavedanjem 
bomo naše mesto ohranili čisto, 
prijazno in prijetno za prebivanje.

zato je bila restavracija resnično 
potrebna. Poleg kipa pa je bila sa-
nirana tudi betonska plošča oziro-
ma podstavek, na katerem je kip 
postavljen.

Ena izmed pomembnejših skulp-
tur v našem mestu je tako spet za-
sijala v vsej svoji veličini – ponovno 
so namreč vidni tudi zlati detajli, ki 
delajo kip še toliko bolj poseben.

Javni razpis za nagrade zaključnih 
del bo objavljen do 31. marca 2021. 

Ponovno vidni tudi zlati detajli kipa

080 51 00 116 123

Zaupna telefona 
Samarijan in Sopotnik 

Telefon za psihološko podporo
ob epidemiji COVID-19 

24h/dan 24h/dan

Pogovor pomaga, ne odlašaj s klicem.

116 111
Telefon za otroke in mladostnike 

vsak dan med 12. in 20. uro
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Potrebščine so se zbirale v centru za 
zaščito in reševanje Trbovlje. 

Ljudje so prepoznali trud in željo po 
pomoči trboveljskih gasilcev. 

V samo dveh dneh so Trboveljčani zbrali 
za več kot tri tone potrebščin. 

TRBOVLJE STOPILE SKUPAJ ZA 
POMOČ PRIZADETIM V POTRESU

NAJ PROSTOVOLJEC ZASAVSKE REGIJE 2020

Uredništvo

Uredništvo

V začetku leta so bili izbrani 
prostovoljci zasavske regije za leto 
2020, ki so jih ljudje prepoznali kot 
najzaslužnejše za širjenje prosto-
voljskih vrednot.

Letošnji izbor za prostovoljce 
zasavske regije 2020 je zaznamoval 
novi koronavirus. Številni kandidati, 
organizacije in projekti so bili tako 
tesno povezani z epidemijo. Prav 
tako pa je bila epidemiji prilagojena 

POMOČ PETRINJI IN SISKU

PROSTOVOLJEC ZASAVSKE REGIJE 2020

Za prevoz na prizadeta območja so poskrbeli 
trboveljski gasilci skupaj s DPD Trbovlje. 

Borut Sever svoj čas namenja 
številnim prostovoljskih dejavnostim.

Konec leta 2020 je namreč Hr-
vaško stresel močen potres in uničil 
mesti Petrinja in Sisak ter okoliške 
vasi. Pomoč so prebivalci Hrvaške 
potrebovali čim prej. Občina Trbo-
vlje se je odločila, da bo po svojih 
najboljših močeh pomagala, saj so 
se vsi skupaj zavedali, da je dom po-
leg zdravja tisto, kar največ šteje. S 
hitro organizacijo in povezavo z ga-
silci PGD Trbovlje-mesto se je akci-
ja zbiranja pomoči začela še isti dan. 
Odziv ljudi in podjetij pa je bil nav-
dihujoč. Na zadnji decembrski dan 
se je tako vsa zbrana pomoč v obliki 
hrane, odej, higienskih potrebščin 
in drugih potrebnih zadev že odpe-
ljala proti pomoči potrebnim. 

podelitev nazivov in nagrad, saj le-
tos ni bilo sklepnega dogodka s po-
delitvijo nazivov, vendar so potekali 
sprejemi po posameznih občinah. 

Županja Občine Trbovlje je tako 
sprejela in pozdravila prostovoljca 
zasavske regije 2020 v občini Trbovlje 
Boruta Severja, sicer dolgoletnega 
prostovoljca Rdečega križa Slovenije 
– Območnega združenja Trbovlje. 

Gospod Sever je izjemno predan 
prostovoljec, ki je pripravljen vsa-
komur priskočiti na pomoč. Tako re-
dno pomaga cvetličarki, v kavarni, v 

Rdečem križu in še marsikje. Kot sam 
pravi, ga prostovoljstvo izpolnjuje.

Županja pa je sprejela in čestita-
la tudi Prostovoljnemu gasilskemu 
društvo Trbovlje-mesto, ki je pre-
jelo naziv prostovoljska organizacija 
zasavske regije 2020. Zasavčani so 
prepoznali ves njihov trud in priza-
devanja pri spopadanju z epidemi-
jo pa tudi pri drugi pomoči lokalni 
skupnosti, ki jo nudijo vedno, ko je 
to potrebno. Javni natečaj Prosto-
voljec zasavske regije izvaja Regi-
onalni center NVO v sodelovanju z 

Občino Trbovlje, Občino Zagorje ob 
Savi, Občino Litija, Občino Hrastnik 
in Slovensko filantropijo, koordina-
torico mreže slovenskih prostovolj-
skih organizacij. Na javnem natečaju 
Prostovoljec zasavske regije 2020 so 
kandidati nastopali v treh katego-
rijah: prostovoljec zasavske regije 
2020 (posamezniki), prostovoljska 
organizacija zasavske regije 2020 
(organizacije) in prostovoljski pro-
jekt zasavske regije 2020 (projekti).

Iskrene čestitke vsem nagrajen-
cem.
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Občina Trbovlje 
je v sodelovanju s 

trboveljskimi gasilci 
in z Društvom 

prijateljev mladine 
konec leta 2020 

organizirala akcijo 
zbiranja pomoči za 
prizadete v potresu 

na Hrvaškem. 



Vabljeni, da si ogledate naše posebnosti na novi spletni  
strani www.visittrbovlje.si.

Spletno stran Občine Trbo-
vlje si lahko ogledate na po-
vezavi www.trbovlje.si. 

@visit_trbovlje @visittrbovlje

Zaživela je prenovljena 
spletna stran Občine 

Trbovlje, ki je zdaj 
za uporabnika 
preglednejša; 

omogoča mu, da do 
želene vsebine pride 

hitreje in preprosteje, 
hkrati pa je s svojim 

videzom sodobnejša in 
v koraku s časom.

Trbovlje so mesto, ki 
ponuja marsikatero 

doživetje, edinstvene 
kulinarične ali kulturne 

aktivnosti ter številne 
kulturno-industrijske 

značilnosti. 

NOVA SPLETNA STRAN OBČINE TRBOVLJE 

TRBOVLJE STOPAJO PO POTI TURIZMA

Uredništvo

Uredništvo

Spletna stran Občine Trbovlje 
več kot 10 let ni bila deležna kore-
nite prenove videza, zato je z leti 
postala zastarela in za obiskovalce 
zelo neprijetna. Zaradi zastarelosti 
spletna stran tudi ni dosegala svo-
jega namena v takšnem obsegu, kot 
verjamemo, da ga bo prenovljena 
spletna stran.

Nova spletna stran tako obisko-
valce pozdravi s fotografijami na-
šega mesta, hkrati pa jim v uvodni 
vrstici nudi hiter dostop do vseh 
pomembnih informacij. Prav tako 
pa je nova stran skladna z vsemi 
zakonskimi zahtevami – vsebuje 
katalog informacij javnega značaja, 
splošne pogoje uporabe, informa-

Z vzpostavitvijo turistične sple-
tne strani želimo turistično ponud-
bo zbrati na enem mestu ter vsem 
potencialnim obiskovalcem Trbo-
velj ponuditi aktivnosti in dejav-
nosti, s katerimi se bo obisk našega 
mesta vsakomur vtisnil v spomin. 
Najpomembnejše pri na novo nare-
jeni spletni strani pa je, da so vsi po-
membni podatki, ki jih obiskovalec 
potrebuje, dostopni na enem mestu.

Od avgusta 2018, ko je Občina Tr-
bovlje začela vodenje projekta Revi-
talizacija mest industrijske dedišči-
ne za preboj kulturnega turizma v 
Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labi-
nu in na Reki, so se v našem mestu 
vzpostavila privlačna doživetja in 

SPLETNA STRAN 

Nova spletna stran Občine Trbovlje.

cije o avtorskih pravicah, pravilnik 
o piškotkih, vsebino, vezano na 
varstvo osebnih podatkov, skla-
dnost obračunavanja taks z zako-
nom o upravnih taksah, oddajo vlog 
skladno z določili elektronskega 
poslovanja … Pomembna novost je 
tudi ta, da je spletna stran skladna 
z Zakonom o dostopnosti spletišč 
in mobilnih aplikacij, torej je njeno 
delovanje prilagojeno za uporabni-
ke z različnimi oblikami oviranosti.

E-obveščanje občanov in 
oddaja elektronskih vlog 
24 ur dnevno

Omogočeno je e-obveščanje 
občanov, ki se lahko prijavijo na 

turistične točke. Prav ta doživetja 
in točke so zdaj zaživeli še na novi 
spletni strani. Poleg tega pa smo za-
jeli še druge trboveljske posebnosti, 
kot so: pestre športne aktivnosti, 
kulinarične dobrote ter kulturne in 
naravne znamenitosti. Na spletni 
strani Visit Trbovlje lahko obisko-

novice, ki jih bodo prejeli prek ele-
ktronske pošte in s katerimi bodo 
vedno na tekočem glede dogajanja 
v naši občini. Omogočeno je odda-
janje vlog prek spleta, tudi zunaj 
uradnih ur. Od zdaj lahko 24 ur 
dnevno in 7 dni v tednu odprete 
elektronski obrazec, izpolnite vlo-
go, jo podpišete s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom, po potrebi 
plačate takso in vlogo elektronsko 
oddate.

S prenovljeno spletno stranjo 
nismo dobili samo sodobnejšega in 
preglednejšega spletnega mesta, 
ampak je naša spletna stran dos-
topna na računalnikih, tablicah in 
tudi pametnih telefonih, s čimer je 

valci izvedo kaj več glede zgodovine 
našega mesta, dobijo navodila, kako 
do nas priti, lahko pa si bodo (ko se 
spet vrnemo v normalo) v zavihku 
»Dogodki« ogledali pestro dogaja-
nje v Trbovljah.

Poleg spletne strani smo vzposta-
vili še istoimenski profil na Instagra-

brskanje po spletni strani na va-
šem mobilniku ali tabličnem raču-
nalniku od zdaj bistveno prijaznej-
še in preprostejše. Videz strani se 
namreč prilagaja velikosti zaslona 
vaše naprave. Zavedamo se na-
mreč, da veliko ljudi zdaj infor-
macije išče na pametnih telefonih, 
zato je to še toliko pomembnejše, 
če želimo, da naši občani spletno 
stran občine redno in z veseljem 
spremljajo. 

mu in Facebooku, s katerima gradi-
mo skupnost sledilcev, ki jih želimo 
navdihovati z lepotami Trbovelj.

Trenutno potovanja niso mogo-
ča, toda ravno zdaj želimo obisko-
valce spodbuditi, da se spoznajo z 
našo ponudbo in nas obiščejo, ko bo 
to mogoče. Verjamemo, da je lahko 
obisk Trbovelj zanimiv za prav vsa-
kega obiskovalca.

Srečno in dobrodošli v Trbovljah!
Spletna stran bo v kratkem za-

živela tudi v angleškem jeziku in 
bo predstavljala odlično pomoč za 
načrtovanje aktivnosti tudi za tuje 
turiste.

Nova spletna stran 
Visit Trbovlje. 
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BREZPLAČNO

Odzovi se na 
povabilo presejalnega 

programa Zora. 

https://zora.onko-i.si

Poskrbite za svoje zdravje in vsaka tri leta opravite presejalni ginekološki pregled pri svojem izbranem ginekologu.

Presejalni program Zora, ki ženske vsake tri leta povabi na ginekološki pregled, poteka vse od leta 2003 naprej. Odkar 

imamo vzpostavljen presejalni program Zora, se je po podatkih registra raka RS število obolelih za rakom materničnega 

vratu znižalo z 210 (leta 2003) na 86 (leta 2017) novih primerov. To pomeni, da se je število novoodkritih rakavih obolenj 

znižalo za več kot polovico. 

Že leta 2007 smo v Sloveniji dosegli 70-odzivnost v programu Zora. To je ciljni odstotek presejalnih programov, ki 

omogoča, da bi za rakom zbolelo bistveno manj ljudi in bi bili celo bližje eliminaciji določene vrste raka. V Trbovljah sicer 

zaznavamo nadpovprečno odzivnost na program Zora. Po podatkih za leto 2019 je bila ta kar 76-odstotna. 

REŠI SI ŽIVLJENJE
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Glasbena šola Trbovlje 
je – tako kot vsi 

vzgojno-izobraževalni 
zavodi – z ukrepi 

za zajezitev širjenja 
epidemije zaprla 

vrata učilnic, pouk pa 
preselila na splet. 

Prostovoljci Društva 
prijateljev mladine 
Trbovlje smo bili v 

mesecu decembru 
aktivni na številnih 

področjih

Arhiv DPM Trbovlje 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT        
JE BIL KAR »OD DOMA«

PRAVLJIČNO POVEZOVALNI MESEC DECEMBER 

Katja Mikula, ravnateljica 
Glasbene šole Trbovlje

Lavra Izgoršek, 
DPM Trbovlje 

Ker morajo glasbene šole v svo-
jih programih in učnih načrtih 
vključevati nastope, so se tudi ti 
preselili na splet. Vsaj manjši, raz-
redni nastopi, ki spodbujajo otroke 
in starše k skupnemu muziciranju, 
samostojnemu igranju, nastopa-
nju pred občinstvom, pa čeprav na 
zaslonih in predstavitvi svojega 
znanja prek modernih, sodobnih 
tehnologij.

Kako pa izpeljati koncert, ki je 
tradicionalno v živo polnil dvo-
rano Delavskega doma Trbovlje? 
Kako našemu zvestemu občinstvu 
pokazati našo ustvarjalnost, jim 
pokazati nekaj novega, drugačne-
ga, času primernega? Saj smo pri-

V okviru pravljične dežele Obči-
ne Trbovlje so na pobudo prosto-
voljca DPM Trbovlje Dejana Smuka, 
z veliko pomočjo Občine Trbovlje, 
DDTlab – RUK, STPŠ Trbovlje, Za-
voda Peglezn in številnih zasavskih 
umetnikov nastale posebne sne-
žinke, prek katerih se je otrokom s 
pomočjo AR-tehnologije in pame-
tnih telefonov javili Dedek Mraz, 
njegovi pomočniki palčki ter druga 
pravljična bitja. 

Na pobudo portala Zon.si smo v 
mesecu decembru začeli dopiso-
vanje med našimi otroki in staro-
stniki v Domu upokojencev Franc 
Salamon Trbovlje v okviru akcije 
»Nekoč ste vi za nas, zdaj bomo mi 

GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE 

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE 

morani koncertirati in poslušati, 
gledati koncerte od doma? Kako 
ljudem polepšati praznične dne-
ve? Starih posnetkov prejšnjih let 
nismo želeli uporabiti, saj so jih že 
predvajali v poznonovembrskih in 
zgodnjedecembrskih dneh. Kjer je 
volja, tam je pot. Trud in ogromno 
ur dela, komunikacije, pošiljanj da-
totek sem in tja je bilo potrebnih, da 
so se posnetki učiteljev in učencev 
sestavili v prikupno gledljivo celoto 
in usklajen zvok. 

Učitelji so s pomočjo sklada-
teljsko-aranžerskih, snemalnih ter 

za vas«. V Trbovljah epidemija ni 
preprečila prihoda dobrega moža 
Dedka Mraza izpod Triglava, ki ga 
na stotine otrok po navadi pričaka 
v živo na trboveljskih ulicah. Skupaj 
z OZRK Trbovlje in s CSD Trbovlje 
smo uspešno izpeljali tudi obdarit-
ve otrok. V luči solidarnosti in po-

produkcijskih znanj in sposobnosti 
učitelja Igorja Podpečana vsak na 
svojem domu posneli legendarno 
Belo snežinko. Tako smo se dru-
žili vsaj na zaslonu, vsak s svojim 
instrumentom pa tudi pevsko. Za-
ključek oddaje je res navdušil.

Učiteljska točka godalnega 
kvarteta Danijele Djordjevič, Maje 
Lebar Kotar, Katje Mikula in Maše 
Tomc in tudi Godalnega orkestra 
GŠ Trbovlje je nastalo kot sodelo-
vanje celotnega godalnega oddel-
ka šole. Kvartet pozavn je s svo-
jim kombiniranim posnetkom kot 

vezovanja smo z Občino Trbovlje 
in s trboveljskimi organizacijami 
v decembru poskrbeli še za števil-
na druga presenečenja. Poleg daril 
za otroke, številnih ZOOM-javljanj 
Iz vrtcev in šol je Dedek Mraz s 
spremstvom delavske godbe obi-
skal tudi Dom upokojencev Franc 

multiinstrumentalist in s harmo-
niko posnel kar Igor Podpečan sam, 
njegov narodno-zabavni ansambel 
pa tako vedno popestri vsak dogo-
dek. Nekaj točk so posneli učenci 
solistično doma; tako smo vide-
li uspešnega tekmovalca kitarista 
Maksa Berka, prav tako tekmovalca 
trobentača Matevža Vozlja, har-
monikarja Marka Potrbina, bratca 
in sestrico Dunjo Maksimović in 
Dominika Piška Kokota s tubo in 
baritonom. Za godalni orkester in 
flavtistke učiteljice Barbare Černe 
z izvrstno mlado pevko je klavir-
sko spremljavo posnela učiteljica 
Amna Ekinović, zanimiv uvod pa 
je v celoti, avdio in video s svojimi 
flavtistkami, pripravila učiteljica 
Magda Klančišar. Tudi plesni pri-
spevek starejših plesalk, Tesse Er-
ker, Maše Rožman, Tee Prvulovič 
in Neže Flere, ki so ga posnele kar 
na prostem, vsaka zase, ni manjkal.

Nagovor in voščilo ravnateljice 
Katje Mikula tudi ni manjkal, prav v 
njem pa je poleg dobrih misli vsem 
gledalcem in tudi šoli želela, da se 
kmalu v letu 2021 vrnemo v učilnice 
in na odre. 

Posnetek je še vedno mogoče 
pogledati, če v iskalnik YouTube 
vnesete kanal Televizije ETV HD 
Božično-novoletni koncert GŠ Tr-
bovlje 2020.

Salamon Trbovlje ter porodnišnico 
in pediatrični oddelek Bolnišnice 
Trbovlje. Na pobudo Vrtca Trbovlje 
smo v okviru akcije »Samo otroci 
nas držijo pokonci« pridno zbirali 
risbice otrok in skupaj z USB-ključ-
kom lepih želja predali oskrbovan-
cem Doma upokojencev Franc Sa-
lamon Trbovlje. Na predlog Občine 
Trbovlje smo zbirali pisma zahval 
in lepih mislih za zdravstvene de-
lavce in jih razporedili na novoletne 
jelke pred vhodom v Splošno bolni-
šnico Trbovlje. Seveda smo sode-
lovali tudi pri pomoči prizadetim 
v potresu v Petrinji. V vsem času 
epidemije, vključno z decembrom, 
pa so bili naši prostovoljci delovni 
na številnih področjih, pomagali so 
otrokom pri šoli na daljavo, nudili 
učno pomoč, varstvo otrok, pomoč 
OZRK Trbovlje in bolnišnici Trbo-
vlje, sodelovali s Štabom civilne 
zaščite, čistili in razkuževali pro-
store društva, nudili humanitarno 
pomoč družinam in pomagali pri 
izvedbi društvenih dejavnosti …

Ob 5. decembru, mednarodnem 
dnevu prostovoljstva, smo se zah-
valili vsem prostovoljcem, ki so v 
tej težki situaciji na številnih pod-
ročjih namenili svoj čas za pomoč 
drugim. 
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Praznični december 
smo začeli z 

rudarskim praznikom, 
dnevom svete 

Barbare. Na predvečer 
praznika so se nam, 

kot se spodobi, s 
prazničnim voščilom 
kar iz »jame« oglasili 

rudarji RMED 
Perkmandeljc in 

umetnik Jože Ovnik, 
ki je v nagovoru 

poudaril simboliko 
praznika. Isti dan 

je bila na spletu 
odprta tradicionalna 

razstava ob dnevu 
sv. Barbare, kjer se 

je tokrat predstavila 
mlada umetnica Pika 
Gačnik s serijo grafik 

»Kuolmografija«. 
Spletni praznični 
program je nato 
potekal še skozi 

celotni 4. december.

Iz »jame« so se oglasili rudarji RMED Perkmandeljc.

Praznični oder DDT je zaživel, 
seveda le na spletu, 23. decembra, 
ko so nas z glasbo razvedrili Eva in 
Blaž Rojko, Rok Hvala in Primož 
Siter, Katra Hribar Frol iz Knjižni-
ce Toneta Seliškarja pa je prebrala 
praznično obarvano pravljico. Tra-
dicionalni koncert Delavske godbe 
Trbovlje je na spletu zazvenel, kot 
vsako leto, 26. decembra, 28. de-
cembra pa so imeli otroci priložnost 
prek ZOOM-a poklepetati z Dedkom 
Mrazom, ki se je ustavil na našem 
odru. Čeprav prireditev ni bilo mo-
goče izvesti z občinstvom v dvorani, 
so nas odzivi na dogodke razveselili, 
saj smo kljub omejitvam uspeli os-
tati povezani z našim občinstvom.

Delo v DDTlabu, ki deluje v 
sklopu Mreže centrov raziskoval-
nih umetnosti RUK, teče neovira-
no naprej. Robotka Eva, ki jo zdaj 
v Trbovljah pozna že marsikdo, se 
je povezala s Knjižnico Toneta Se-
liškarja Trbovlje in občasno priskoči 
na pomoč knjižničarkam pri branju 
popoldanskih pravljic.

Ob vsem temu pa Delavski dom 
Trbovlje tudi aktivno pomaga pri 

PRAZNIČNI DECEMBER V 
DELAVSKEM DOMU TRBOVLJE

DELAVSKI DOM TRBOVLJE 

Delavski dom Trbovlje

preprečevanju epidemije, saj se v 
njegovih prostorih opravljajo hitra 
testiranja prebivalstva na novi vi-

rus. Želimo si, da bo tudi to korak 
naprej v prizadevanjih, da bo lah-
ko čim prej znova stekel normalni 

program v DDT in da se kmalu vi-
dimo znova v živo z našim dragim 
občinstvom.

V prazničnem decembru ni manjkalo glasbe, pa čeprav samo prek zaslonov.



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 
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Projekt Starejši 
za višjo kakovost 

življenja doma teče 
od leta 2004. 

STAREJŠI ZA VIŠJO    
KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA

Društvo 
upokojencev Trbovlje

Srečanje prostovoljcev je nava-
dno vsako sredo v mesecu 9.00–
11.00 v DU Trbovlje. Izredni sestanki 
se skličejo po potrebi. Potrebe po 
pomoči so velike, zato vabimo čla-
ne, da se nam pridružijo. Oglejte si 
nekaj podatkov o starejših v Trbo-
vljah: Starejši za starejše. Projekt so 
začeli v Sloveniji izvajati v letu 2004 
na pobudo in pod okriljem Zve-
ze društev upokojencev Slovenije. 
Leta 2006 se je vanj vključilo tudi 
Društvo upokojencev Trbovlje s ci-
ljem, da z uvajanjem stalne in dobro 
organizirane medsebojne pomo-
či zagotovimo čim večjemu številu 
starejših občanov, da svoje življenje 
kakovostno preživijo čim dlje doma.

Organizirali in vzpostavili smo 
mrežo prostovoljcev za pomoč in 
družabništvo starejšim občanom. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRBOVLJE

Lokalna mreža trenutno šteje enajst 
članov. Ti zagotavljajo nadaljeva-
nje projekta in njegovo širitev. Od 
samega začetka izvajanja projekta 
smo opravili več kot 4.000 obiskov. 
Število je veliko, a podatki s tere-
na kažejo, da pomoč še ni dosegla 
marsikaterega upravičenca. Prema-
lo nas je, zato smo veseli vsakega 
novega člana. Projekt je zasnovan 
tako, da prostovoljci pri prvem obi-

sku z anketiranjem opravijo posne-
tek razmer pri občanih, starejših od 
69 let. Na osnovi obiska in s privo-
litvijo občana se nato dogovorimo 
o konkretnih potrebah občana po 
pomoči, lahko pa samo o ponovnih 
obiskih z namenom druženja.

Zavedamo se, da je še veliko sta-
rejših ljudi samih, ki so v stiski. Ve-
liko jih noče, ne morejo ali ne znajo 
poiskati pomoči, ki jo nudijo držav-

ne ustanove. In prav v takih prime-
rih želi društvo s svojo mrežo pro-
stovoljcev in ob pomoči strokovnih 
ustanov zagotoviti čim bolj kakovo-
stno življenje starejših.

Vabimo vas, da se kot prosto-
voljci vključite v projekt »Starejši 
za višjo kakovost življenja doma« 
ter del svojega časa namenite lju-
dem, ki potrebujejo toplo besedo in 
družbo.

Vir: freepik.com
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Kaj bi rekli svojim 
sokrajanom v letu 

2021? Kaj bi se morali 
naučiti, da bo novo 
leto lahkotnejše za 

vse? Kaj pozitivnega 
sem doživel? Kaj bom 
začel delati drugače? 

KAJ BI ZAŽELELI SVOJIM 
SOKRAJANOM V 2021?

Polona Trebušak, 
Zasavska ljudska univerza

To so vprašanja, s katerimi smo 
se srečali na decembrski delavnici 
z mag. Nastjo Mulej, ki jo je orga-
nizirala Zasavska ljudska univerza 
prek Večgeneracijskega centra Za-
savje. Več kot 50 se nas je zbralo na 
on-line delavnici. Vsem je bil sku-
pen cilj, da najdemo zase motiva-
cijo, da gremo v leto 2021 kar se da 
mirno, ustvarjalno in osredinjeni 
na tisto, kar imamo in za kar smo 
lahko hvaležni. Nastali so zanimivi 
zapisi, ki so lahko moji, tvoji, vaši 
…, in jih delimo z vami. Na delavni-
ci smo dobili veliko zamisli in idej, 

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA

kaj se lahko naučimo na novo, kaj 
spremenimo, da bo življenje lepše 
za vse:

 � da skrbimo drug za drugega, si 
pomagamo in zaupamo;

 � bodimo prijaznejši s seboj in z 
drugimi;

 � uživajmo tukaj in zdaj v vsa-
kem trenutku in ne jamrajmo;

 � stopimo skupaj v besedah in 
dejanjih;

 � bodimo pozitivno naravnani, 
vsak naj pomete pred svojim 
pragom;

 � ločimo pomembno od nepo-
membnega;

 � več časa preživimo v naravi in 
uporabljajmo kmečko pamet;

 � bodimo hvaležni za vse, kar 
imamo, predvsem za lepote 
Slovenije;

 � pomagajmo starejšim;

 � poiščimo mir v sebi, delajmo, 
kar nas veseli, cenimo sebe in 
zdravje; 

 � trenirajmo empatijo in sočutje 
…

Skozi interaktivno delo prek 
orodja mentimeter smo ugotovili 
tudi, kako zelo so se v zadnjih me-
secih spremenile naše navade. Ve-
čina prisotnih je povedala, da nosijo 
zaščitne maske, si pogosto umivajo 
roke, zračijo prostore, vsak dan si 
vzamejo čas za daljši sprehod. Po-
leg tega se veliko več pogovarjajo z 
domačimi in ostajajo v stikih s pri-
jatelji prek telefona. Bistveno več 
časa namenijo kuhanju in tisto, kar 
je zelo zdravilno, zelo malo gledajo 
televizijo in poročila.

Na koncu smo se vprašali 
– kaj bi rekli svojim 
sokrajanom?

 � Vesel/-a sem, da tu živim.
 � Učim se od vas.
 � Rad/-a vas imam.
 � Spoštujem vas. 
 � Hvala vam.

Izrecite to svojemu sosedu, ko 
ga srečate pred blokom ali hišo. 
Boste videli, kako se bo spremenil 
svet obema. 

V vsakdanjem življenju 
težko shajamo 
brez določenih 

usvojenih spretnosti. 
Vsaka generacija 

osnovnošolcev 
in dijakov tarna 

nad zahtevnostjo 
matematičnih formul 
in slovničnih struktur, 

vendarle pa so to 
spretnosti, brez katerih 

ne mine dan v našem 
življenju. 

PREVERITE SVOJO FUNKCIONALNO PISMENOST
Valentina Uran, 
Zasavska ljudska univerza

Matematiko nas veliko uporabi, 
še preden vstanemo, ko npr. pog-
ledamo na uro in izračunamo, ko-
likokrat lahko podaljšamo dremež 
na budilki. Med vožnjo v službo 
mogoče preračunamo, ali bo zalo-
ga goriva zdržala do jutri. Ali pa si 
pred zajtrkom izmerimo krvni tlak 

SVOS

in rezultate zapišemo v preglednico 
… Tudi slovenščino menda obvlada-
mo, saj jo govorimo že od rojstva. Pa 
vendar se včasih, ko je treba izpol-
niti kakšen obrazec, napisati dopis 
oz. pritožbo ali prebrati (in razu-
meti) navodila za uporabo napra-
ve, ki smo jo pravkar kupili, malo 
»popraskamo« po glavi … To so tiste 

spretnosti, brez katerih v življenju 
ne gre. Koronski čas nas je opozo-
ril, da so za funkcionalno pismenost 
poleg matematičnih in bralnih po-
membne tudi digitalne spretnosti.

Mednarodna raziskava PIAAC 
(2014−2016) je pokazala, da ima v 
Sloveniji vsak četrti odrasel ma-
tematične, besedilne in digitalne 

spretnosti slabše razvite. To pomeni, 
da vsak četrti odrasli težko ali manj 
kakovostno opravlja svoje delo, z 
različnimi ovirami pa se srečuje tudi 
na osebnem področju. Rezultati raz-
iskave pa so potrdili tudi, da so od-
rasli z višjimi spretnostmi v življenju 
uspešnejši, saj imajo več priložnos-
ti za boljšo zaposlitev, višji doho-
dek, boljše zdravje in osebno zado-
voljstvo. Tega pa si vsi želimo, kajne?

Vas zanima, kakšne so vaše 
spretnosti? Želite preveriti, kam se 
uvrščate v primerjavi z odraslimi, 
ki so sodelovali v raziskavi PIAAC (v 
Sloveniji in mednarodno)? Bi želeli 
svoje spretnosti izboljšati? Na Za-
savski ljudski univerzi (ZLU) od de-
cembra 2020 deluje t. i. SVOS-toč-
ka, prek katere lahko dostopate do 
brezplačnega spletnega vprašalni-
ka, s katerim preverite svoje spret-
nosti. Vprašalnik lahko rešite prek 
spleta kar od doma, na svojem ra-
čunalniku, ali na ZLU. Za reševanje 
potrebujete »žeton« in dve uri časa, 
pri čemer lahko reševanje razdelite 
na več etap. Po končanem reševanju 
boste dobili osebno in zaupno po-
vratno informacijo. O rezultatih in 
možnostih izboljšanja spretnosti pa 
se lahko pogovorite s svetovalkama 
v Svetovalnem središču ISIO. 

Dodatne informacije in dostop do brezplačnega žetona:
Valentina Uran, valentina.uran@zlu.si, tel. 03 56 31 191, 030 366 777 in
Tina Polajnar Povše, tina.polajnar-povse@zlu.si, tel. 03 56 55 125, 030 366 778



Svetovno znana 
umetniška skupina 
Laibach zaznamuje 

40 let. 

Jana Mlakar Adamič

Svojo pot so začeli v Trbovljah, 
postali pa so prva slovenska sku-
pina z evropsko in s svetovno rav-
njo profesionalizma v pop glasbeni 
industriji, provokativni do te mere, 
da sta bila že njihov prvi koncert 
in razstava (Alternativa slovenski 

LAIBACH 4 DEKADE
OB RAZSTAVI V ZASAVSKEM MUZEJU TRBOVLJE
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kulturi) prepovedana. V štirih de-
setletjih je vrelec ustvarjalne kon-
troverznosti postal reka, iz katere 
se napajajo njihove številne ume-
tniške prakse, ki se gibljejo med 
politiko in popularno kulturo. Bi-
lanca: več kot tisoč koncertov po 
vsem svetu, prodanih več kot mi-
lijon plošč, o Laibachu so napisane 
številne knjige, članki, objavljeni v 
najuglednejših časopisih in revijah 
… So ponos Trbovelj in pomemben 
segment kulturne dediščine, ki se 
naslanja na industrijski zvok trbo-
veljskega okolja. 

V počastitev visokega jubileja 
skupine Laibach smo v Zasavskem 
muzeju Trbovlje pripravili pregle-

dno razstavo LAIBACH 4 DEKADE. 
Razstava povzema zgodovino sku-
pine, njeno delovanje in pomen. 
Kronološko zbrani najpomembnej-
ši dogodki, albumi, nastopi, ob-
jave o skupini idr. so razvrščeni v 
štiri sklope časovnic. Dopolnjene 
so s sočasnimi domačimi in tujimi 
dogajanji, da je umetniški in druž-
beni fenomen Laibacha postav-
ljen v kontekst časa. Faktografsko 
kronologijo materializirajo foto-
grafije, umetniška dela, plakati ... 
Posamezni plakati so v interaktivni 
različici (v izvedbi DDTlab-RUK in 
STPŠ Trbovlje). Spremlja jih nabor 
videoposnetkov in dokumentar-
nih filmov, saj je Laibach glasbena 

skupina, ki že od svoje ustanovitve 
naprej ustvarja tudi na likovnem 
in vizualnem področju (Laibach 
Kunst). V predmetnem delu raz-
stave izstopajo plošče, čisti estetski 
presežek, katerih grafična podoba 
se ne bi mogla bolj skladati z uni-
katno vsebino. Kontemplativni del 
razstave daje na vpogled zbirko več 
tisoč člankov o skupini Laibach iz 
najpomembnejših svetovnih časo-
pisov in revij. Tu se lahko obiskova-
lec poglobi v variacije interpretacij 
Laibacha, če le zna angleško, nem-
ško, poljsko, francosko, kitajsko, 
korejsko …

Danes razstava, v prihodnosti, 
upamo, tudi muzej. 

Razstavo sta finančno podprla Ministrstvo za kulturo RS in Občina Trbovlje. 

Razstavo si v muzeju lahko ogledate od 22. 2. 2021 
dalje, z uradnim odprtjem pa bomo počakali na 
boljše epidemiološke razmere. Ob razstavi je izšel 
tudi katalog LAIBACH 4 DEKADE, ki je na voljo v 
Zasavskem muzeju Trbovlje

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        
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Ob 160-letnici 
Steklarne Hrastnik 
smo v Zasavskem 

muzeju Trbovlje 
pripravili publikacijo, 

razstavo in film o 
več kot dvestoletni 
tradiciji steklarske 

dejavnosti v Zasavju. 

Nevenka Hacin, ZMT

Podrobno smo predstavili po-
stopke priprave steklene mase in 
izdelave steklenih predmetov, iz-
veste pa lahko tudi veliko informacij 
o steklu kot enem prvih umetno iz-
delanih materialov, ki ga človeštvo 
pozna že od srede tretjega tisočletja 
pred našim štetjem.

V decembru 2020 smo priprav-
ljene vsebine predstavili na občasni 
razstavi. Zaradi epidemije smo 12 pa-
nojev postavili na prostem. Trenutno 
so na ogled v Hrastniku, od tam pa 
bo razstava 'potovala' še na Dol pri 
Hrastniku, v Trbovlje in še kam, če 
bo zanimanje. Tako smo oz. bomo 
vsem zainteresiranim omogočili, da 
dopolnijo svoja vedenja o steklar-
stvu, obudijo spomine na steklar-
ne v Zasavju (v Zagorju 1804–1843, 
Trbovljah 1825–1873/85, Zagorju 
1860–1928, Hrastniku od 1860), 
spoznajo razloge ustanavljanja, pro-
padanja oz. ohranjanja steklarske 
dejavnosti v lokalnem okolju in ne 
nazadnje, da spoznajo delo steklarja. 

Ob obisku muzeja si boste lah-
ko ogledali tudi devetminutni film 
Steklo, ki na kratko povzema prido-
bivanje steklene mase in postopke 
izdelovanja steklenih izdelkov od 
pradavnine do sodobnosti. Nare-
jen je kot didaktični pripomoček 
šolskim skupinam tretjega vzgoj-
no-izobraževalnega obdobja, ver-
jamemo pa, da bo zanimiv tudi za 
druge. Za vse, ki želite omenjeno 
tematiko spoznati podrobneje, pa 
smo pripravili 62-stransko publi-
kacijo Pridobivanje steklene mase in 
izdelava steklenih izdelkov. Dobite 
jo v muzeju.

Vljudno vabljeni.

PRIDOBIVANJE STEKLENE 
MASE IN IZDELAVA STEKLENIH 
IZDELKOV

RAZSTAVA OB 160-LETNICI STEKLARNE HRASTNIK

Projekt so finančno podprli Ministrstvo za kulturo RS, Občina Hrastnik, Občina Trbovlje in Steklarna Hrastnik

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

Pogled na steklarno v Trbovljah – preurejeno v stanovanjsko 
hišo (pred njo elektrarna – stavba z visokim dimnikom). Vir: ZMT

Ročno pihanje stekla. Vir: Steklarna Hrastnik.
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Regionalna razvojna 
agencija Zasavje 
(RRA) sodeluje v 

mednarodnem 
projektu Ramsat, 

katerega namen je 
revitalizacija odročnih 
in hribovitih predelov 

regij s pomočjo 
trajnostnega turizma. 

V zasavski in savinjsko-
šaleški regiji se že od 

marca 2020 na pobudo 
Regionalne razvojne 

agencije Zasavje 
izvaja tehnična pomoč 

Evropske komisije, 
ki je namenjena 

izdelavi strategije 
za prestrukturiranje 

premogovnih regij in 
območnih načrtov za 
pravični prehod obeh 

regij. 

Patricija S. Draksler,   
RRA Zasavje

Martin Šikovc,    
RRA Zasavje

V okviru projekta se vzpostavlja 
tudi medregionalna rudarska pot, ki 
so jo poimenovali Pot Srečno. Ta je 
dolga kar 40 kilometrov, poteka pa 
vse od občine Laško prek Hrastnika 
in Trbovelj do rudarskega muzeja 
v Kisovcu. Rdeča nit poti je – vsem 
krajem skupna – rudarska dedišči-
na. V občini Hrastnik so tako ob za-
nimivih turističnih točkah, poveza-
nih z rudarsko tradicijo, že postavili 
informativne table, kmalu pa se te 
obetajo tudi v občini Trbovlje. 

V štiriletnem projektu Ramsat 
sodelujejo partnerji iz šestih evrop-

Pomoč iz novega evropskega 
Sklada za pravičen prehod (SPP) 
se mora usmeriti predvsem na 
izboljšanje bivanjskih pogojev in 
prometne infrastrukture v regiji. 

PROJEKTI INTERREG   
ZDRUŽUJEJO OBČINE IN REGIJE 

KOLIKO DENARJA IZ SKLADA 
ZA PRAVIČEN PREHOD V ZASAVJE?

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZASAVJE

Pot Srečno bo povezovala zasavske občine. skih držav – Romunije, Portugal-
ske, Španije, Slovenije, Bolgarije in 
Severne Irske, večina aktivnosti pa 
trenutno, razumljivo, poteka prek 
spletnih orodij. RRA Zasavje je tako 
na zadnjem tematskem seminarju 
predstavila zasavsko naravno de-
diščino s poudarkom na območjih 
Nature 2000 in nekaj primerov dob-
rih praks v ekoturizmu na področjih 
planinarjenja, kolesarstva, pode-
želskega turizma in vodnih športov 
ter ozaveščanja mlajših generacij 
o pomembnosti ohranjanja narave 
skozi različne dejavnosti.

Za aktivno mednarodno promo-
cijo trajnostnega zasavskega turiz-
ma pa skrbi tudi evropski projekt 
PRONACUL. V tem projektu je RRA 
Zasavje vodilni partner in tako bo 
Zasavje v naslednjih dveh letih za 
spodbujanje naravne in kulturne 
dediščine deležno dobrih 250.000 
evrov. V sklopu projekta bo obisko-
valcem Zasavja na voljo tudi elek-
trično vozilo, ki bo povezovalo šest 
območij Nature 2000 v Zagorju. Po-
leg virtualne zbornice, ki bo delovala 
prek spletne platforme kot posve-
tovalno telo za razvijalce turizma, 
pa bo vzpostavljena tudi regionalna 
tematska pot, ki se bo s partnerskimi 
destinacijami povezala v regionalno 
tematsko pot, katere cilj je umestitev 
med Kulturne poti Sveta Evrope.

Posebna pozornost pa mora biti 
namenjena podpori podjetništvu, 
da bo lahko vsaj delno nadomesti-
lo 5.000 delovnih mest, ki so bila v 
regiji izgubljena zaradi opustitve 
premogovne dejavnosti. 

Na poziv za prijavo projektov 
prestrukturiranja so občine, pod-
jetja in organizacije prijavili skoraj 
50 projektov, ki bi bili lahko poten-

cialno podprti s sredstvi Sklada za 
pravični prehod. Koliko evropskih 
sredstev iz tega sklada bo na koncu 
pristalo v Zasavju, je še neznanka, 
vendar je spodbudno dejstvo, da bo 
slovenskim premogovnim in ener-
getsko intenzivnim regijam v novi 
evropski finančni perspektivi na 
voljo prek 248 milijonov evrov. Med 
prijavljenimi zasavskimi projekti 

za SPP najdemo sanacije degradi-
ranih površin in njihove ureditve v 
stanovanjska in poslovna območja, 
postavitve novih tovarn, moderni-
zacije proizvodnih procesov v ob-
stoječih podjetjih, podpori malim 
in srednjim podjetjem, postavitve 
raziskovalnih centrov, fotovol-
taike in prekvalifikacije delovne 
sile. Trenutno poteka ocenjevanje 
in potrjevanje projektov, potrjeni 
projekti pa bodo uvrščeni v Obmo-
čni načrt za pravični prehod Zasav-
ja, s čimer bodo pridobili prednost 
pri financiranju iz sklada. Območni 
načrt za pravični prehod Zasavja bo 
potrjen na Vladi RS in v Evropski 
komisiji v začetku marca.

Župani iz zasavske in savinj-
sko-šaleške regije so medtem 
podali pobudo Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, 
da se obema regijama prizna po-
seben status premogovnih regij. 
Ta status bi jima omogočil po-
sebno obravnavo pri dodeljevanju 
sredstev za regionalni razvoj in s 
tem pomagal ujeti korak z razvi-
tejšimi slovenskimi in evropskimi 
regijami.

Zasavje bo črpalo sredstva iz 
Sklada za pravični prehod.
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Prilagajanje je 
beseda, s katero 
bi najlažje opisali 

dejavnost našega 
združenja v letu 2020. 
Zaradi vseh omejitev 

za preprečitev širjenja 
novega koronavirusa 
je bilo treba tako kot 

spomladi poiskati 
druge načine za 

izpolnjevanje našega 
poslanstva, kot smo 

jih bili dolga leta 
vajeni. Člani združenja 

so pri tem izkazali 
precej iznajdljivosti 

in privrženosti 
vrednotam, ki jih 

zastopamo. 

Bogdan Šteh, predsednik 

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE      
NOB TRBOVLJE KLJUB OMEJITVAM NE POČIVA

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB TRBOVLJE

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 
izdala spominska priznanja dolgoletnim članom 

in kar 15 jih je prišlo v Trbovlje. 

Dan spomina na mrtve tako ni 
minil brez polaganja venca pri spo-
meniku borcem na trboveljskem 
pokopališču, na katerem je bil sim-
bolično položen tudi venec za naše 

rojake, zapornike v Gradcu, ki so po-
kopani na tamkajšnjem pokopališču. 
Članstvo v vseh krajevnih skupno-
stih se je organiziralo, da je uredilo 
spominska obeležja v svoji okolici ter 

poskrbelo za rože in sveče ob njih.
Letos praznujemo 75. obletnico 

osvoboditve Slovenije izpod okupa-
cije in v ta namen je Zveza združenj 
borcev za vrednote NOB Slovenije 
izdala spominska priznanja dolgole-
tnim članom. Več kot 15 teh priznanj 
je našlo pot do Trbovelj, poleg tega 
pa še eno srebrno in eno zlato pri-
znanje za poseben prispevek k delu 
združenja. Priznanja smo zaradi 
omejitev morali poslati po pošti, z 
izjemo srebrnega in zlatega prizna-
nja, za katera čakamo na ugoden tre-
nutek, ko ga bomo lahko podelili na 
način, ki pritiče teži priznanja.

Čas okoli novega leta je bil ved-
no čas veselja, srečanj in lepih želja. 
Seveda nam je žal, da letos tradicio-
nalnih srečanj po krajevnih organi-
zacijah nismo mogli izvesti. Smo se 
pa potrudili, da smo se spomnili vseh 
članov s priložnostnimi novoletni-
mi čestitkami, prek spleta pa so vse 
najlepše v novem letu v skupni izjavi 
voščili vsi trije predsedniki zasavskih 
organizacij. Vsi želimo, da se te želje 
na novo leto 2021 tudi izpolnijo in da 
se bomo lahko znova posvetili izpol-
njevanju svojega poslanstva na obi-
čajnejši način.

ZAPOSLUJEMO INVALIDE
Podjetje Sinet d.o.o. se je v svojem 28. letnem 
delovanju  poslovno razvijalo in temu ustrezno 
povečevalo tudi število zaposlenih. Kot invalidsko 
podjetje že vrsto let dokazujemo, da je kvaliteta 
proizvodov in opravljenih storitev predvsem 
rezultat zadovoljnih in motiviranih sodelavcev, ter da je marsikatera 
zdravstvena težava in omejitev uspešno premostljiva z ustreznim 
individualnim pristopom. Pri zaposlovanju invalidov v vsem tem času 
uspešno sodelujemo z zunanjimi inštitucijami na področju 
zaposlovanja invalidov. 

 Navkljub kriznim razmeram, ki vladajo v času epidemije Covid-19, 
podjetje postopno povečuje število zaposlenih - med drugim 
zaposluje tudi invalide, ki predstavljajo več kot 50 % delež vseh 
zaposlenih v podjetju. Z integracijo invalidov v delovno okolje na ta 
način vračamo družbi, saj ima invalidska problematika zaposlovanja 
svoje značilnosti v primerjavi s klasičnim zaposlovanjem, zato je 
politika zaposlovanja ranljivih skupin – invalidov povsem drugačna. 

V skladu s potrebami  in organizacijskimi možnostmi v našo sredino 
vabimo tudi invalide, z izraženo močno voljo in željo po vključitvi v 
delovni proces, pripravljeni slediti spremembam, ki jih današnji 
turbolentni časi s seboj prinašajo (kot so lažja dela v proizvodnji in na 
področju varovanja). Zainteresirane vabimo na oddajo evidenčne 
ponudbe v e-obliki (  ) ali po pošti. Veseli bomo tudi info@sinet.si
vašega klica na telefonski številki .  03 56 54 020

VAROVANJE NEPREMIČNIN
V zadnjem času so nepridipravi vse bolj na preži in 
je privatna lastnina ogrožena bolj kot kadarkoli prej. 
Pojavlja se vedno več vlomov v zasebna stanovanja 
in stanovanjske hiše, pri čemer so vlomilci čedalje 
bolj predrzni. Tudi gosteje poseljena soseska 
individualnih hiš ni več varna pred njimi, saj kljub pozornim sosedom 
večinoma dosežejo svoj cilj. Še bolj pa so na udaru stanovanjske hiše 
in vikendi na mirnejših in odročnih lokacijah ali na podeželju. 

V kolikor razmišljate o varovanju svojega premoženja, imamo za vas 
pripravljene odlične tehnične rešitve. Po dostopnih cenah vam lahko 
ponudimo dobavo in montažo najnovejših varnostno-alarmnih 
sistemov, katere lahko na daljavo nadzirate sami ali pa nadzor 
vzporedno prepustite tudi naši varnostni službi. Iz našega Varnostno 
Nadzornega Centra, ki je skladen z najzahtevnejšimi zahtevami 
standardov s področja varovanja premoženja, nadzorujemo stanje 24 
ur na dan vse dni v letu, naši varnostniki pa ob alarmu takoj ustrezno 
ukrepajo. 

Za vse dodatne informacije pokličite na  ali nam pišite na 03 56 54 021
naslov . Obiskali vas bomo in vam svetovali glede info@sinet.si
učinkovite zaščite vašega premoženja.   
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PD Kum Trbovlje

Jana Klinc Češnovar, 
predsednica 

Trbovlje, novomedijsko 
mesto 

Klasično izvedbo 39. tradicio-
nalnega novoletnega pohoda smo 
nekoliko nadomestili s prilagojenim 
virtualnim pohodom, ki pa ude-
ležencem nikakor ni nudil tiste-
ga zadovoljstva, ki sodi k pravemu 
zimskemu planinskemu pohodu. 
Manjkali so predvsem topli stiski 
rok, prijazna novoletna voščila, ok-
repčilen čaj v koči ali pa pivo za ga-
šenje najhujše žeje. Prav vse pa še ni 
zamujeno. Pohodnikom, ki se boste 
do konca aprila letos povzpeli na 
Kum po kateri koli planinski poti, 

Epidemija, ki kar ne pojenja, 
vpliva tudi na delovanje Društva 
zasavskih klekljaric Srčevke. Že od 
marca 2020 sta nam onemogočena 
tedensko druženje in učenje novih 
tehnik. Zato ustvarjamo vsaka v za-
vetju svojega doma. Kljub komuni-
kaciji na daljavo smo se uspele do-
govoriti za nekatere nove projekte. 
V začetku leta bomo nadaljevale 2. 
fazo horoskopov. Vzorci so slo-
venski in tudi pridobljeni iz drugih 
evropskih držav. Nekatere čipke 
bodo bele, druge precej pisane, tudi 
tehnike izdelave bodo zelo različne. 

Nekatere bolj izurjene članice 
trenutno delajo čipke za razpisane 
natečaje, nekatere pa so se loti-

Pomlad se bliža in s tem tudi čas, 
ko bo Prometej slekel plašč in se v 
vsej svoji veličini razkril celotnemu 
mestu. Avtor trenutno izdeluje še 
rudarjevo svetilko, v delavnici tudi 
časovno kapsulo. 

Člani delovne skupine za posta-
vitev Rudarja Prometeja so – čeprav 
to trenutno ni nikjer videti – še kako 
aktivni. Še vedno zbirajo zadnje evre, 
da bodo projekt finančno spravili pod 
streho, in pripravljajo izvedbe zadnjih 
nalog pred uradno predajo največjega 
rudarja v uporabo mestu in vsem obi-
skovalcem od blizu in daleč.

V tem mesecu se končuje posek 
rastja okrog kipa, pripravlja se idejna 
zasnova zunanje ureditve, da bo ob-

NA 39. TRADICIONALNI NOVOLETNI POHOD 
NA KUM ŠE DO KONCA APRILA

NOVA REALNOST

KIP PROMETEJ BO ZASIJAL V VSEJ SVOJI LEPOTI

PD KUM TRBOVLJE

DRUŠTVO ZASAVSKIH KLEKLJARIC SRČEVKE

KIP PROMETEJ

bo priznana udeležba na 39. novole-
tnem pohodu, če boste v koči udelež-
bo potrdili z žigosanjem kontrolnega 
kartončka. Žig novoletnega pohoda 
se nahaja tudi zunaj ob vhodu v kočo. 
Za jubilejno 10., 20. in 30. udeležbo 
boste priznanje prejeli po pošti, le 
če boste ob žigosanju svoje podatke 
zaupali oskrbnikom koče. Prisrčen 
planinski pozdrav in varen korak.

le večjih del – prtov, zaves in celo 
večjih slik. Naše stvaritve prikazu-
jemo tudi na naši strani na Facebo-
oku. Upamo, da se bo življenje čim 
prej vrnilo v ustaljene tirnice in da 
bomo svoje izdelke lahko pokazale 
tudi »v živo«.

Za jesen zbiramo vzorce na temo 
božiča in novoletnih praznikov, pri 
čemer bodo lahko sodelovale prav 
vse naše članice – začetnice in tudi 
tiste z »daljšo kilometrino« v klek-
ljanju.

Da smo vedno aktualne, pa pri-
kazuje klekljana čipka »Rudar Pro-
metej«, ki ji je bila za podlago risba 
veliko večje skulpture, ki že stoji nad 
Trbovljami in je trenutno še ovita v 
folijo. Odpadno jamsko železje je pri-
kazano v različnih klekljarskih teh-
nikah z različnimi materiali: bom-
baž, svila, metalizirane niti in vrvica. 

močje okrog slavnega kipa urejeno, 
prijetno in predvsem varno za vse 
tiste, ki bi želeli svetlečo skulptu-
ro videti čisto od blizu. Avtor Zoran 
Poznič pravi, da jih čaka še kalibra-
cija snopa rudarske svetilke na čeladi  
– njen snop bo svetil na trboveljski 
drajeršoht na nasprotnem hribu , 
namestitev Rudarskega srca Marjet-
ke Hribar, zvarjenje poškodb nasta-
lih pri izredno zahtevnem prevozu in 
postavitvi ter priključitev na sončno 
elektrarno. 

V želji, da se koronačasi ven-
darle končajo in Rudar Prometej 
razkrije svojo pravo podobo pred 
množico obiskovalcev in ne le pred 
posamezniki, v Društvu TNM prip-
ravljajo veličastno otvoritev mo-
numentalnega pomnika Revirjem, 
kjer bodo skupaj z vami počastili ta 
izjemen dogodek.

Zasavski Triglav vabi na tradicionalni 
novoletni pohod na Kum

Rudar Prometej, avtorica čipke Jana Klinc Češnovar

Vir: arhiv TNM

Vsem, ki se boste do konca 
aprila povzpeli na Kum, bo 
priznana udeležba na 39. 
novoletnem pohodu.



dr. Andreja Kandolf 
Borovšak, dr. Nataša Lilek, 
Tomaž Samec,
svetovalci JSSČ za   
varno hrano

ČEBELJI PRIDELKI
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE
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Oglašujte 
v našem časopisu.
mediji@trbovlje.si www.srecnotrbovlje.si 03 56 34 800

Med, cvetni prah, 
matični mleček in 
propolis vsebujejo 

veliko biokemijskih 
snovi, ki jih 

človeški organizem 
potrebuje 

za normalno 
delovanje, in 
sestavine, ki 

krepijo njegovo 
zdravje.

Med prvimi so najpomembnej-
ši: aminokisline, maščobne ki-
sline, bioaktivni peptidi, številni 
elementi, vitamini in organske ki-
sline. Med drugimi pa fenolne spo-
jine, flavonoidi in karotenoidi, ki 
delujejo kot antioksidanti, krepijo 
imunski sistem in tako manjšajo 
grožnjo številnih vnetnih, dege-
nerativnih in drugih bolezni (npr. 
artritisa, ateroskleroze, drugih 
bolezni srca in ožilja, Alzheimer-
jeve in Parkinsonove bolezni, tudi 
raka); spodbujajo tudi regeneraci-
jo celic. V čebeljih pridelkih so tudi 
snovi (npr. vlaknine), ki pomagajo 
pri prebavi (uporabni so za izde-
lavo prehranskih dopolnil – pro-
biotikov in prebiotikov). Nekateri 
čebelji pridelki so bogat vir antio-
ksidantov. Največ jih vsebuje pro-
polis, sledijo cvetni prah in temne 
vrste medu. Svetlejše vrste medu 
jih vsebujejo približno enako kot 
matični mleček. Antioksidativna 

učinkovitost je navadno povezana 
tudi s protibakterijsko.

Med zavira rast bakterij (bak-
teriostatični učinek), nekatere tudi 
uničuje (baktericidni učinek). De-
luje tudi proti nekaterim virusom in 
škodljivim glivam ter krepi imunski 
sistem.

Tudi cvetni prah vsebuje veliko 
protimikrobnih spojin, kar dokazuje 
več raziskav. Za zdravje je najboljši 
lokalno pridelan, čim bolj svež cve-
tni prah, saj sušenje in dolgotrajno 
skladiščenje slabita njegovo antio-
ksidativno učinkovitost. Cvetni prah 
je primerno dopolnilo vsakdanji 
prehrani. Ker ima le majhno ener-
gijsko vrednost, ga lahko uživajo 
tudi sladkorni bolniki.

Propolis se uporablja sam ali 
skupaj z drugimi čebeljimi pridel-
ki za lajšanje tegob in izboljšanje 
stanja pri nekaterih boleznih kože. 
V zdravilne namene so ga široko 
uporabljali že v antičnem času, v 

zadnjih 30 letih pa je postal pred-
met številnih farmacevtskih in 
kemijskih raziskav. Do zdaj so do-
kazale, da zavira vnetja, deluje 
protimikrobno in spodbuja celice k 
normalni presnovi.

Tudi matični mleček vsebuje an-
tioksidante in deluje protibakterij-
sko. Varuje srce in ožilje, osrednje 
živčevje, zmanjša utrujenost in po-
maga pri premagovanju stresa.

Informacije o zdravilnih lastno-
stih, učinkih in o koristih čebeljega 
pridelka so verodostojne, le če so 
potrjene z izsledki raziskav snovi 
(ne konkretnega tržnega artikla), 
objavljenih v znanstvenih in stro-
kovnih publikacijah.

Povzeto po: Yücel, B., To-
pal, E., Kösoglu, M. (2017): 
Bee products as functio-
nal food. Intech science.
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GobecNews

Kljub epidemiji, ki je 
zaprla šolska vrata 
po državi, se pouk 

na GESŠ Trbovlje 
nemoteno odvija 
na daljavo, poleg 

tega pa tudi večina 
dejavnosti. Na 

začetku decembra 
nismo pozabili na 
naš tradicionalni 

Miklavžev sejem, ki je 
potekal – na daljavo.

Mentorica ŠDS GESŠ Trbovlje 
Majda Škrinar Majdič in predse-
dnik Miha Smrkolj sta spodbudila 
učitelje in dijake. Z izdelki, ki so 
nastali na spletnih delavnicah, so 
zbrali 260 evrov in jih darovali RK 

Trbovlje. Uspeli smo izvesti tudi 
obvezne izbirne vsebine oz. inte-
resne dejavnosti za dijake 1., 2. in 
3. letnikov obeh smeri. Dijaki so 
na različnih delavnicah spoznali 
knjižnično-informacijska znanja, 
se seznanili z zdravstveno vzgo-
jo in državljansko kulturo. Zelo 
ponosni smo tudi na naše MEPI-
-srebrnike (Alja Drnovšek, Ana 
Paveljšek, Blažka Križnik, Zoja 
Katarina Hlebec, Nejc Škoberne, 
Lovro Malavašič) in zlatnike (Ilha-
na Smajlović, Monika Maksimović, 
Aljaž Hočevar, Luka Medvešek, 
Matic Škrbec), ki so jim še posebno 
pozornost namenili na radiu Kum 
Trbovlje. Med poukom na daljavo 
na Gimnaziji in ekonomski sred-
nji šoli Trbovlje iščemo nove na-
čine, da bi dijakom višjih letnikov 
omogočili spoznavanje študijskih 
programov, poklicev, stanja na 
trgu dela in odkrivanje lastnih po-
klicnih interesov. Tako je 12. janu-
arja za vse dijake 3. in 4. letnikov 
potekal Nefiksov karierni dan. Na 
pobudo Šolske dijaške skupnosti 
smo v drugi polovici januarja v ve-

černih urah organizirali šest vide-
okonferenčnih predstavitev štu-
dijskih programov, ki so jih izvedli 
naši nekdanji dijaki: študij social-
ne pedagogike je predstavila Tjaša 
Golob, študij farmacije Juš Navra-
til, o medicini je spregovorila Bar-
bara Haberl in o fizioterapiji Urša 
Haberl. Akademijo za gledališče, 
radio, film in televizijo je predsta-
vil Aljaž Bastič, študij ekonomije 
pa Ajda Grabnar.

Dijaki redno dobivajo sporočila 
s povezavami na videokonferenč-
ne predstavitve, ki jih organizirajo 
fakultete. Mednarodna fakulteta 
za družbene in poslovne študije pa 
je imela z veččlansko ekipo vide-
okonferenčno predstavitev posebej 
za naše dijake 3. in 4. letnika pro-
grama ekonomski tehnik. V GESŠ 
Trbovlje že tretje leto uvajamo 
drugačne izbirne predmete pod 
okriljem državnega projekta na 
temo uvajanja kompetence podje-
tnosti. Naš cilj je dijake usposobiti 
za medpredmetno/ interdiscipli-
narno delo – noben izziv, problem 
ni enopredmeten. Na osnovi tem, 

EPIDEMIJA NAS NE USTAVI
GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE

ki zanimajo dijake, učitelji obliku-
jejo sklope. Dijaki so usmerjevalci, 
pobudniki, venomer v aktivni vlogi. 
Učitelj pa je mentor, spodbujevalec 
in usmerjevalec učnega procesa. 
V teh treh letih smo se že srečali z 
boleznimi, zdravili in s poživili, v 
lanskem letu smo raziskovali izzi-
ve družbe prihodnosti, Zasavje ter 
bili kreativni podjetniki, letos pa 
se ukvarjamo z zdravjem, virusi in 
s kriminaliteto v družbi. Največja 
kakovost takšnega dela je gotovo 
spoznavanje kompleksnosti pro-
blemov, na katere naletimo, delo 
v timu, uresničevanje osebnih in-
teresov, povezovanje z lokalnimi 
skupnostmi ter razvijanje samo-
stojnosti, kreativnosti in ustvar-
jalnosti. Za konec pa bi poudarili še 
prireditev Dan odprtih vrat, na ka-
teri se je GESŠ Trbovlje predstavila 
prihodnjim dijakom prek ZOOM-a. 
V dveh terminih so lahko prisluh-
nili programu ekonomski tehnik in 
splošna gimnazija. Poleg dneva od-
prtih vrat pa so prek spleta potekali 
tudi informativni dnevi. Več infor-
macij najdete na www.gess.si. 

Delavnice za tradicionalni Miklavžev 
sejem so tokrat potekale prek spleta. 

foto: www.freepik.com

SKUPAJ
doZELENEfaze

ker nosite masko
ker ohranjate osebno razdaljo
ker upoštevate higieno rok in kašlja 
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Katja Podbregar, STPŠ

Tanja Božiček Simnovčič, 
OŠ Tončke Čeč 

Konec novembra 
je potekala 

slovesna podelitev 
nacionalnih priznanj, 

ki jih podeljuje 
Gospodarska 

zbornica Slovenije. 

Tudi letos se OŠ 
Tončke Čeč udeležuje 

projekta Turizmu 
pomaga lastna glava. 

Letošnja tema je 
kulinarično obarvana 

in nosi naslov Moj 
kraj, moj chef. 

Naša inovacija BCI-inštalacija: 
slikanje z mislimi se je uvrstila na 
nacionalno raven, na kateri je pre-
jela posebno priznanje za inovacijski 
izziv 2020 za sodelovanje kulturno-
-kreativnih industrij in gospodar-
stva. Inovacijsko ekipo sestavljajo: 
dijaka Matic Bernot in Jon Tavčar, 
učitelj naše šole doc. dr. Uroš Ocepek 
ter mentorica dr. Maša Jazbec (DDT-
-Lab; Mreža RUK, Zavod za kulturo 
delavski dom Trbovlje). Brez lažne 
skromnosti lahko povemo, da smo 
prva šola v Sloveniji, ki se je uvrsti-

Po lanskem uspešnem Tončki-
nem kuolm festu, na katerem smo 
dokazali, kako Tončke in Tončki 
zmoremo povezati širšo in ožjo lo-
kalno skupnost, se tudi letos, kljub 
oteženim razmeram zaradi tre-
nutne epidemije, ne vdamo. Zače-
tno zamisel o Tončkinem »master 
chefu« smo nekoliko predelali in 
se uspeli povezati s posamezniki iz 
lokalne skupnosti, kuhati, ustvar-
jati in se zabavati. 

V ponedeljek, 21. 12. 2020, smo 
za učence od 6. do 9. razreda naše 
šole organizirali virtualni tehniški 
dan. Šestošolci so se prek vide-
okonference pogovarjali z učiteljem 
iz Srednje šole Zagorje Andrejem 
Naglavom; ta jim je povedal in po-
kazal, kaj je pomembno pri dobrem 
pogrinjku in aranžiranju hrane. Os-

la na nacionalni izbor in posledič-
no prejela posebno priznanje. Prav 
tako pa se lahko pohvalimo, da sta 

najmlajša inovatorja 2020 ravno iz 
naše šole. V okviru mednarodnega 
projekta Varna mobilnost v vzgoji in 

KORONSKI ČAS NA STPŠ

MOJ KRAJ, MOJ CHEF

SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE 

OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ 

izobraževanju na šoli že nekaj let de-
luje klub Varni hroščki. Vanj je trenu-
tno vključenih 35 dijakov prvih, dru-
gih in tretjih letnikov. Čeprav pouk 
poteka na daljavo, so še kako aktivni. 
V decembru 2020 so imeli poučno 
predavanje o varnih vozilih za mla-
de voznike, viziji 0 pri vozilih Volvo 
in na kaj morajo biti mladi pozorni 
pri nakupu svojega prvega jeklenega 
konjička. V januarju pa bo predavanje 
pripravil dijak naše šole, in sicer o 
varnostnih sistemih v vozilih, pred-
vsem ESP- in ASR-sistemu. Prav je, 
da z zavedanjem, miselnostjo in s 
pogovori vplivamo na mlade vozni-
ke, dijake in na širšo okolico. 

Pouk že nekaj časa poteka na da-
ljavo in navdušenje dijakov počasi 
pojenja. Da bi jih malo vzpodbudili 
in se jim zahvalili za njihovo potr-
pežljivost, smo jim učitelji v okviru 
Tedna pisanja na roko (18.–22. 1. 
2021), ki je potekal pod sloganom 
Pišem pismo prijatelju, namenili 
nekaj vzpodbudnih misli. Fotogra-
fije rokopisov si lahko ogledate na 
naši spletni strani (https://www.
stps-trbovlje.si/).

mošolci so izvedeli nekaj več o naši 
tradicionalni hrani prek intervjuja 
z Jano Mlakar Adamič, etnologinjo 
iz Zasavskega muzeja in avtorico 
knjige Teknilo nam je. Devetošolci 
so se pogovarjali z  Zvezdano La-
movšek, vodjo projekta Inspiracija, 
pri čemer jih je še posebej zanimal 
kulinarični festival Iz trbouskiga 
špajza. Preizkusili so se tudi v ku-
hanju. Glavni izdelek našega virtu-
alnega »žur futra« je bil Rolmlinc. 
Mlinc, ki so ga včasih iz ostanka 
kruhovega testa naredile naše ba-
bice v skupnih krušnih pečeh v 
rudarskih kolonijah, smo preob-
likovali na modern način. Odločili 
smo se za fino varianto »žur futr«, 
pri kateri si ne bomo popackali in 
pomastili prstov. Mlinc smo zvili v 
rolado in ga nadevali z različnimi 
nadevi – namesto izvirnih ocvirkov 
smo dodali še druge sladke in slane 
nadeve. Da bi se lahko vsi na virtu-
alnem »žuru« najedli, smo pekli še 
funšterc ter kuhali kompot in čaj 
iz jabolčnih olupkov, izdelali lično 
lokalno navdihnjeno embalažo in 
pripomočke ter se preizkusili v iz-
delovanju stripov in pisanju poezije 
o hrani in našem mestu.

Upamo, da bomo Tončkine dob-
rote lahko ponudili lokalni skup-
nosti tudi na resničnem dogodku, 
npr. na 2. Tončkinem festu. Če nam 
bo le sreča naklonjena, ne sme-
te manjkati, »prid'te pufrcigat, da 
n'oute plauga fasal«. 

Darilna embalaža, izdelava in 
fotografija: Nastja Meh, 9. b

Posebno priznanje za inovacijski 
izziv 2020 za sodelovanje kulturno-

kreativnih industrij in gospodarstva je 
romalo v Trbovlje. Avtor: Matjaž Očko

ROLMLINC, izdelava in 
fotografija: Lea Kočar, 8. a
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Mojca Lazar Doberlet, 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Ksenja Mali Potisek, 
OŠ Trbovlje  

Mali virus je napravil 
ogromne spremembe 

v družbi: socialna 
distanca, gibanje v 

okviru občinskih meja, 
osebni preventivni 

zaščitni ukrepi. 

Vsako leto, malo 
preden se na slovenski 

kulturni praznik vsi 
spomnimo največjega 

slovenskega pesnika 
Franceta Prešerna, 

osmošolci OŠ Trbovlje 
spoznajo tudi velikega 

angleškega literata 
Williama Shakespeara. 

Učiteljice angleščine 
zanje pripravimo 

kulturni dan, ki ga 
poimenujemo kar 

»Shakespeare Day«. 

Zaradi razmer v družbi, pred-
vsem pa zaradi prilagajanja vse-
bin izobraževanja na daljavo smo 
učence OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 
pozvali, da učiteljem pošiljajo re-
cepte za hrano, ki jo v koronačasih 
pripravljajo doma. Dobili smo pre-
cej »koronareceptov« in slik otrok, 
ki so skupaj s starši in Z drugimi 
družinskimi člani ustvarjali doma 
pripravljeno hrano. Po opravljeni 
nalogi so nastali uporabni recep-
ti, prikupne fotografije, učitelji in 
starši pa smo dosegli cilj: zanima-
nje za zdravo, doma pripravljeno 

Niti daljava ni bila ovira, saj so 
Shakespeara na interaktiven in 
zabaven način spoznali tudi letoš-
nji osmošolci. Književna dela tega 
pomembnega angleškega drama-
tika in pesnika so lahko zaradi ar-

hrano, spodbujanje zdravega ži-
vljenjskega sloga, razvijanje veščin 
in ustvarjalnega družinskega pove-
zovanja. Mnenje o predstavljenem 

delu otrok je zapisal tudi priznani 
kuharski mojster Lojze Čop:

»Kot profesionalnemu kuharju, 
v prvi vrsti pa kot očetu se mi zdi 

CANKARJEVI »KORONARECEPTI«

»SHAKESPEARE DAY« 
NA OŠ TRBOVLJE

2021: SLOVENIJA – EVROPSKA GASTRONOMSKA REGIJA

OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE

takšno spodbujanje otrok do spo-
znavanja živil, hrane in postopkov 
priprave izjemno pomembno, saj 
tako otroci dobijo drugačen pogled 
na hrano, kar jih pripravi do večjega 
spoštovanja živil in jedi. Hkrati pa 
tako otroci spoznavajo in preizku-
šajo nove stvari in nove okuse, kar 
gotovo pripomore k bolj raznolike-
mu prehranjevanju, širini množice 
okusov in k boljšemu zdravju. Vse 
to pa jih pripravi tudi na odraslo 
življenje in samostojnost.«

Več o koronareceptih si lahko 
pogledate na šolski spletni strani 
(www.osic.si), za pokušino pa

Čokoladna torta brez peke. 
Sestavine za piškotno dno: 300 g 

zmletih piškotov, 100 g čokolade za 
kuhanje, 80 g masla, 15 žlic mleka. 
Sestavine za kremo: 150 g masla, 
300 g navadne mlečne čokolade, 1 l 
smetane za stepanje, 3 zavitki slad-
korja z vaniljo, 25 g temne čokolade 
za okrasitev.

Priprava: V posodo damo zmlete 
kekse. V litrski lonec … (nadalje-
vanje pa na šolski spletni strani: 
http://www.osic.si/2020/12/24/
korona-recepti-2020-21/.

Idejna vodja: Sabina Potrbin

haičnega jezika za osnovnošolce 
precejšen zalogaj, zato se organi-
zatorice s pripravo primernih gra-
div prav posebej potrudimo. Vsa 
gradiva za naše učence ustrezno 
prilagodimo in pripravimo tako, da 
so razumljiva in privlačna tudi šti-
rinajstletnikom. 

Naši osmošolci so v petih šolskih 
urah prek interaktivnih predstavi-
tev in videoposnetkov izvedeli ve-
liko o Shakespearovem življenju in 
delu. Spoznali so tudi dve njegovi 
najznamenitejši deli, dramsko igro 
Romeo in Julija ter pesem Sonet 18. 
Pozorno so spremljali, poslušali in 
si ogledovali digitalno gradivo ter 
si ob koncu ogledali še dokumen-
tarni film. Med delom so pridno 
delali zapiske in ustvarjali ter re-
ševali e-kvize, s katerimi so preve-
rili, koliko so se zares naučili. Bilo 
je poučno in drugače, zato nam je 
vsem skupaj šolsko dopoldne hitro 
minilo. 

Med delom so si naši učenci vze-
li tudi čas in zaznamovali trenutke, 
ki so jih preživeli v družbi Williama 
Shakespeara. Prek njihovih slik si 
lahko tudi vi pričarate vzdušje na-
šega kulturnega dne.

Koronarecepti OŠ Ivana 
Cankarja, avtor: K. K. Arhiv OŠIC

Shakespeare. Arhiv OŠ Trbovlje



VPIS OTROKA V VRTEC TRBOVLJE ZA LETO 2021/22 

AKCIJA »SAMO OTROCI NAS 
DRŽIJO POKONCI …«

Manja Vozel, 
vzgojiteljica Vrtca Trbovlje

Daša Bokal, ravnateljica 
Vrtca Trbovlje

VRTEC TRBOVLJE IN INICIATIVA PRIMOKIZ 

Pobuda za zgoraj 
naslovljeno akcijo 
je nastala z vidika 

potreb. Znašli smo se 
v časih, ko so družba, 

pogovor, sočutje, 
sobivanje, prijateljstvo, 

zdravje idr. privilegij. 
Vsega omenjenega 
pa ranljive skupine 

pogosto niso deležne, 
zato smo želeli nekaj 

v tej smeri spremeniti 
oz. vsaj omiliti v 

prazničnih dneh, ko po 
vsem omenjenem vsi 

še posebej hrepenimo. 

Človekov največji sovražnik je 
prav osamljenost, ki pa med epi-
demijo predstavlja veliko grožnjo 
predvsem starejšim občanom, ki 
močno pogrešajo svojce in druženje. 
Mi, ki smo vsakodnevno obkroženi 
z otroki in njihovo energijo, se za-
vedamo, kakšna moč prebiva v njih 
in kako zelo pomembni so za sožitje 
družbe. Pristnost otroškega veselja 
smo zato »ujeli« na risbice in v vide-

oposnetek, da bo v prazničnih dneh 
pričaranih nemalo nasmehov, ča-
robno vzdušje in da se obudita em-
patija ter sočutje vseh nas.

Ko skupaj stopijo občinski za-
vodi, društva in srčni »Trbovci«, ni 
dvoma, da se izpelje velika in uspe-
šna akcija. 

Znotraj iniciative PRIMOKIZ, ki 
sicer krepi družinam in predšolskim 
otrokom kakovostno in prijazno 
okolje, smo prepoznali moč sodelo-
vanja med občino, šolami, vrtcem, 
zavodi in društvi, ter temu sodelo-
vanju zadali skupni cilj – polepšati 
praznike starostnikom. 

Cilj je bil več kot dosežen, saj se je 
prek pobude zbralo več kot 250 kre-
ativnih otroških risbic in srčnih želja 
za starostnike iz Doma upokojen-
cev Franc Salamon, nekaj pa tudi za 
starostnike zunaj doma, katerim sta 
risbice predala Rdeči križ Trbovlje in 
CSD Trbovlje. Poleg risbic so oskrbo-
vanci doma prejeli še videoposnetek 
z risbicami in željami otrok, podprt 
s čudovito glasbo Delavske Godbe 
Trbovlje, ki je nastal v sodelova-
nju z Vrtcem Trbovlje in Delavskim 
domom Trbovlje. Veliko srčnih po-
sameznikov je sodelovalo pri obli-
kovanju posnetka in celotni pobudi. 
Vse od zapisa besedila, urejanja, 
snemanja, fotografiranja, »skeni-
ranja« in tiskanja risbic, priprave 
zbranega gradiva, montaže, ureja-
nja risbic za predajo, deljenja pobu-
de … Veliko dela je bilo potrebnega 
in nobeno ni ostalo neopaženo. Prav 
vsa ta dela so namreč pripomogla k 
tako čudovitemu končnemu videzu 

Redni letni vpis otrok v Vrtec 
Trbovlje za vrtčevsko leto 2021/22 
bo potekal od 22. 2. 2021 do vključ-
no 5. 3. 2021 med 8.00 in 15.00 ter 
ob četrtkih med 8.00 in 17.00.

Za vpis starši potrebujejo vlogo, 
ki jo dobijo na upravi Vrtca Trbo-
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videoposnetka in k tako številčne-
mu odzivu pri risanju in pošiljanju 
risbic. Na žalost popolnoma vseh 
risbic ni v videoposnetku zaradi res 
velikega števila prejetih risbic, so pa 

bile vse v fizični obliki predane sta-
rostnikom.

Videoposnetek je na voljo za 
ogled na Facebooku in spletni strani 
Vrtca Trbovlje.

Posebna zahvala za tako odmevno akcijo gre vsem USTVAR-
JALNIM OTROKOM in njihovim staršem, vzgojiteljicam/vzgo-
jiteljem in vodstvu Vrtca Trbovlje, učiteljicam/učiteljem ter 
ravnateljicam sodelujočih osnovnih šol (iz naše občine in 
sosednjih občin), Društvu prijateljev Mladine Trbovlje, Dela-
vskemu Domu Trbovlje, Občini Trbovlje, Delavski godbi Trbo-
vlje, Rdečemu križu Trbovlje, Centru za socialno delo – enoti 
Trbovlje, Inštitutu IVIZ in celotni ekipi pobude PRIMOKIZ.

Hvala! Brez sodelovanja, solidarnosti in srčnosti vseh vas nam 
ne bi uspelo. Upamo, da pobudo v tej ali drugi obliki ponovi-
mo in da skupaj »narišemo« še veliko lepih zgodb.

vlje ali na spletni strani vrtca od 15. 
2. 2021 naprej. 

Izpolnjeno vlogo lahko prine-
sejo osebno na upravo k svetovalni 
delavki, pošljejo po navadni pošti 
na naslov Vrtec Trbovlje, Rudar-
ska cesta 10 a, 1420 Trbovlje oz. 
po e-pošti vpis-vrtec.trbovlje@
guest.arnes.si, lahko pa izpolnijo 
e-vlogo (novo).

Vse informacije v povezavi z 

vpisom dobijo pri svetovalni de-
lavki Nataši Kmet na tel. številki 
03 56 33 382 in po e-pošti natasa.
kmet@guest.arnes.si.

Otroke, ki še ne obiskujejo vrtca 
in bi jih starši želeli vpisati, vabi-
mo na DNEVE ODPRTIH VRAT vseh 
enot Vrtca Trbovlje v času vpisa, tj. 
od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021 med 9.00 
in 11.00. Pridružili se boste lahko 
različnim dejavnostim, spoznali, 

kako otroci ustvarjajo in pridobi-
vajo raznovrstna znanja in izku-
šnje. Tako se boste mogoče lažje 
odločili za izbiro enote. 

Sama izvedba dneov odprtih 
vrat je sicer odvisna od ukrepov 
v povezavi z epidemijo covid-19. 
Če epidemiološka slika tega ne bo 
omogočala, bomo poiskali dru-
gačne načine, da vam predstavimo 
naše enote.

Risbice so bile predane ob obisku 
Dedka Mraza v DUFS Trbovlje.



30                  Srečno Trbovlje                  OKOLJE

V GLOBUŠAKU ZAGNALI PRVO MALO 
HIDROELEKTRARNO NA VODOVODNEM OMREŽJU

MALA HIDROELEKTRARNA 

ODPADKI – ŠE VEDNO SMETIMO       
SVOJE MESTO IN OKOLICO

ONESNAŽEVANJE OKOLJA

Kljub nenehnim 
opozorilom, 

ozaveščanju in 
pozivom k pravilnemu 

razvrščanju in 
ravnanju z odpadki se 

tako v našem mestu 
kot okolici še vedno 

pojavljajo kršitve, 
kot so: odlaganje 

kosovnih odpadkov na 
ulico brez naročanja 

njihovega odvoza, 
nepravilno ločevanje v 

posode in smetenje. 

Inovativni projekt 
vgradnje male 

hidroelektrarne 
v trboveljskega 

objekte vodovodnega 
omrežja je končno 
ugledal luč dneva. 

JP Komunala Trbovlje

Vse to je povsem nepotrebno, saj 
imamo dober in učinkovit sistem 
ravnanja z odpadki, ki je dostopen 
prav vsakemu občanu. Kosovni od-
padki na ulici, pločevinke ob ces-
ti, cigaretni ogorki, pasji iztrebki 
… veliko je primerov nepravilnega 
odlaganja odpadkov, ki ga še vedno 
opazimo na sprehodu skozi mesto pa 
tudi v vaseh in naravnem okolju. To 
gotovo ni podoba okolja, v katerem si 
želimo živeti – še posebej, ker ima-
mo dobro razvit in dostopen sistem 
ravnanja z odpadki. 

Na Komunali Trbovlje so namreč 
v teh dneh zagnali malo hidroelek-
trarno v vodohranu Globušak. 30 ti-
sočakov vreden projekt je namenjen 
javnemu dobremu, saj bodo prihodki 
od proizvedene električne energije 
nekoliko zmanjševali pritisk na dvi-
govanje cen pitne vode.

Po dobrih treh letih priprav so v 
januarju 2021 v omrežje priklopili 

Nujno je, da se zavedamo, da 
odpadki, ki jih nepremišljeno odvr-
žemo v naravo ali pustimo ležati na 
ulici, še veliko let lahko negativno 
vplivajo na naše zdravje. Ne gre torej 
le za videz mesta, vasi ali naravnega 
okolja – gre za zdravje nas vseh, naše 
narave in naših zanamcev. Odpadki 
so naša skupna odgovornost. Vsi jih 
ustvarjamo in vsi moramo skrbeti, 
da z njimi ravnamo na tak način, da 
povzročamo najmanj škode. 

Napotki za pravilno 
ravnanje z odpadki

Odpadke vedno odlagamo v 
ustrezne zbiralnike za odpadke. Ne 
mečemo jih v naravo ali na cesto. To 
velja za embalažo od malice in tudi 
za prazno plastenko, vrečko, ciga-
retne ogorke ali robčke. 

Pasje iztrebke vedno poberemo 
v vrečko in odložimo v najbližji 
zbiralnik za pasje iztrebke. Poti naj 
ostanejo čiste tudi po tistem, ko se 

Takšno odlaganje smeti je nevarno za okolje in ljudi.

Prva mala hidroelektrarna v Trbovljah

po njih sprehajamo s svojim štiri-
nožnim prijateljem.

Kosovnih odpadkov nikoli ne 
odlagamo na ulico. Vsakemu go-
spodinjstvu v občini Trbovlje enkrat 
letno pripada brezplačni odvoz ko-
sovnih odpadkov v količini do 2m3. 
Obrazec za naročilo odvoza kosov-
nih odpadkov vsako gospodinjstvo 
enkrat letno prejme na dom, na voljo 
pa je tudi na spletni strani Komunale 
Trbovlje. 

Ločujemo odpadke. Nepravilno 
ločevanje odpadkov povzroča teža-
ve pri njihovi nadaljnji obdelavi. Pot 
odpadka se namreč ne konča v zbi-
ralniku za odpadke. Veliko odpadkov 
lahko predelamo in ponovno upora-
bimo, vendar pa jih moramo zato že 
na začetku pravilno razvrščati. Če ne 
vemo, kam spadajo kateri odpadki, 
bomo nasvete našli na spletni strani 
Komunale Trbovlje. 

Bodimo drugim za vzgled. Če ob 
cesti vidimo odpadek, ga lahko pobe-
remo in odložimo v zbiralnik. Če opa-
zimo nepravilno odložene kosovne 
odpadke, kup zavržene embalaže ali 
divje odlagališče, lokacijo sporočimo 
na Komunalo Trbovlje ali Medobčin-
ski inšpektorat in redarstvo Zasavje, 
kjer bodo ustrezno ukrepali in poskr-
beli, da bodo odpadki odstranjeni. 

Odpadki so naša skupna skrb in odgovornost vsakega po-
sameznika pa tudi celotne skupnosti. Le s skupnimi močmi 
lahko ohranjamo okolje čisto in zdravo ter ohranjamo nara-
vo za zanamce. Zavedajmo se tega vsakič, ko razmišljamo o 
tem, kam bomo odložili naslednji odpadek. 

JP Komunala Trbovlje

prvo malo hidroelektrarno na trbo-
veljskem vodovodnem omrežju. Gre 
za inovativno rešitev, s katero si na 
trboveljski komunali prizadevajo za 
zagotavljanje kar najkakovostnej-
ših in ugodnih storitev za občane. 
Vzpostavitev malih hidroelektrarn 
na vodovodnem omrežju je na-
mreč projekt, s katerim želijo blaži-
ti pritiske na dvig cene pitne vode z 

ustvarjanjem prihodkov proizvede-
ne električne energije. MHE Globu-
šak je prva mala hidroelektrarna na 
vodovodnem omrežju v trboveljski 
občini in redkost v slovenskem pro-
storu. Projekt vzpostavitve prve male 
hidroelektrarne so na Komunali Tr-
bovlje začeli leta 2018 in bi ga morali 
končati že pred letom dni, vendar so 
predvsem zaradi administrativnih 

ovir šele v letošnjem letu napravo 
lahko priklopili v električno omrežje. 
Komunala Trbovlje je projekt MHE 
Globušak uspešno prijavila tudi na 
razpis Agencije za energijo za vstop 
v podporno shemo za obnovljive vire 
energije ter soproizvodnjo toplote in 
električne energije.

O mali hidroelektrarni
Za gradnjo male hidroelektrarne 

so v obstoječi vodohran v Globuša-
ku namestili turbino z generator-
jem in s priključkom na električno 
omrežje, ki za proizvodnjo elektrike 
izkorišča potencialno energijo vode. 
Moč male hidroelektrarne znaša 
3,609 kW, letno pa naj bi proizvedla 
nekaj več kot 31.000 kWh električne 
energije. Oskrba z vodo ob tem os-
taja nemotena, saj vgradnja hidro-
elektrarne nikakor ne vpliva na ko-
ličino oziroma kakovost pitne vode, 
prav tako nima nikakršnih negativ-
nih vplivov na okolje. 

Zbirni center Neža je odprt 
od ponedeljka do petka od 
7. do 15. ure in ob sobotah 
med 9. in 13. uro.
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Nagradna križanka
Rešitve nagradne križanke 
napišite na dopisnico in jo 
s svojimi podatki (ime, pri-
imek, naslov) do 19. marca 
2021 pošljite na naslov: 
Občina Trbovlje, časopis 
Sr(e)čno Trbovlje (nagra-
dna križanka), Mestni trg 4, 
1420 Trbovlje.
Izmed pravilnih odgovorov 
bomo izžrebali tri, ki bodo 
prejeli steklenico TRajBi 
in promocijsko gradivo 
Občine. 
Nagrajenci prejšnje križan-
ke: Leon Hvala, Jan Hrovat 
in Anica Ritonja. 
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Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja 
štirikrat letno.
Številka: 35, 19. februar 2021

Foto na naslovnici: Cvetje pred DDT, 
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 29. januarja 
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.

O P T I K A    C E S T N I K
kjer želimo vašim očem le najboljše

OPTOMETRIJSKI PREGLEDI ZA 
OČALA IN KONTAKTNE LEČE

VELIKA IZBIRA KOREKCIJSKIH 
IN SONČNIH OČAL

SLEDITE NAM NA FACEBOOKU 
IN INSTAGRAMU    

15 % POPUST  
NA NOVA OČALA 
popust se obračuna na blagajni ob predložitvi tega kupončka
UGODNOSTI SE NE SEŠTEVAJO                     VELJA DO 31.3.2021

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

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

VRTNARIJA
Katra Hribar Frol

Lahko bi se začelo takole: V ča-
sih, ko so v Trbovljah še kopali 
premog, je na območju današnjega 
Trga Franca Fakina živela skupnost 
vilincev. Skoraj prosojni, človeškim 
očem nevidni in neslišni, so mirno 
opravljali svoje vsakodnevne na-
loge, s katerimi so sebi in ljudem, 
ki so jih obkrožali, lajšali ter lepšali 
vsakdan. Skrbeli so, da so bili oko-
liški travniki in gozdovi bujno zele-
ni, polni rastlinja, ki je ne le dišalo, 
ampak je bilo tudi okusno in hran-
ljivo. Tiho so prepevali ter s svojimi 
glasovi ohranjali čistočo potokov in 
ozračja. Nežne besede, ki so jih še-
petali v nebo, so poskrbele, da je bilo 
območje bogato z rudo, ki so jo ljud-
je izkopavali, se z njo greli, nekateri 
pa z njeno pomočjo tudi obogateli. 
A njihova najpomembnejša nalo-
ga je bila, da so neslišno pomagali 
kolonijskim ženam, ki so skrbele za 
svoje skromne vrtove – pomagali 
so solati, da je bujno zelenela, ze-
lju, da je bilo hrustljavo, korenju, da 

je oranžno žarelo, čebuli in česnu, 
da sta ravno prav pekla, krompirju, 
da ni gnil, fižolu, da je bil le rahlo 
upognjen, ter cvetju, da je z lepoto 
svojih barv lepšalo vsakdan zgara-
nih žensk in drobnih čarovnij željnih 
otrok. Kot pa se še prerado zgodi, 
so ljudje v iskanju črnega zlata tudi 
pri nas kopali preveč in pregloboko 
in s tem uničevali življenjski pros-
tor vilincem in sebi. Zeleno barvo 
sta nadomestili rjava, kasneje siva, 
drevesa, trave in vrtove so izpodri-
nili kamenje, beton in asfalt. Vilnici 
v takšnem okolju ne morejo živeti in 
s težkimi srci so sklenili, da si bodo 
poiskali novo domovanje. Še pred 
dokončnim slovesom od Trbovelj so 
svoje znanje o negi in vzgoji rastlin 
zapisali in zapisano položili pod 
blazine najbolj pridnih in prijaznih 
otrok v mestu. Današnji kmetovalci 
in ljubiteljski vrtnarji iz Trbovelj so 
gotovo potomci teh pridnih in pri-
jaznih otrok - po njih so podedovali 
vilinsko spretne »zelene« prste.

V resnici pa je bilo takole: Vrtna-
rija je območje v Trbovljah, na ka-
terem je danes Trg Franca Fakina in 

stojita stanovanjska bloka, pod nji-
ma pa »najboljši sosed«, zgrajena 
leta 1990 po načrtih arhitekta Gvida 
Burje. Ime Vrtnarija izvira iz obdob-
ja po 2. svetovni vojni, ko je tamkaj-
šnja osnovna šola (danes OŠ Ivana 
Cankarja) ostala brez šolske dreve-
snice, ki je stala tam, kjer so danes 
prostori Komunale Trbovlje. Kot 
nadomestni prostor za izgubljeno 
drevesnico se je šoli ponudilo še ne-
zazidano območje med takratnim 
pokopališčem (današnjim mestnim 
parkom) in Domom Svobode. Šola je 
na tem območju uredila prostor, na 
katerem so se »… učenci uvajali tudi 
z znanjem sadjarstva in vrtnarje-
nja«. Pozneje je Komunala Trbovlje 
na tem območju »… uredila večjo 
vrtnarijo za gojenje zelenjave vseh 
vrst, tudi cvetja«. Ko so se pojavile 
ideje in pozneje še načrti za grad-
njo omenjenih blokov, so vrtnarijo 
odstranili, a ime Vrtnarija se je za to 
območje ohranilo do danes.

Vir: Lenarčič, Tine (2009): Tr-
bovlje – po dolgem in počez, Trbo-
vlje, Tiskarna Tori.


