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Spoštovani Trboveljčani, cenjene Trboveljčanke.

1. junija Trbovlje praznujejo občinski praznik v spomin na spopad revirskega delavstva z Orjuno. 
Dogodki leta 1924 sodijo med pomembnejše za naše mesto. Naj bo občinski praznik 
priložnost, da se ozremo po našem mestu in s ponosom spremljamo vse pozitivne 

spremembe in dobre zgodbe, ki so se že zgodile ali pa še prihajajo.

Ob občinskem prazniku vam želimo prijetno praznovanje.

Županja Občine Trbovlje
Jasna Gabrič

s sodelavci
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»SMO MESTO 
PRIJETNIH LJUDI – RES JE, 
DA ZELO ZAHTEVNIH, A SRČNIH«

Uredništvo

1. junij, praznik Občine Trbovlje, 
že trka na vrata. V zadnjem letu smo 
se lahko naučili, da se lahko svet v 
trenutku ustavi in za nekaj časa tudi 
obstane. Kako kot županja gledate 
na preteklo leto oziroma na kak na-
čin je epidemija vplivala na življenje 
v občini? Gotovo ste se pri delu sre-
čali s številnimi izzivi.   

»Za nami je še eno pestro leto, ki 
ga je sicer zaznamovala epidemija, a 
to nas ni ustavilo pri izvajanju pro-
jektov, ki smo si jih zadali, in na di-
namiko izvajanja investicij ni imelo 
večjega vpliva. Zato s ponosom gle-
dam nazaj v to leto. Prav tako zadnje 
mesece v regiji zaznavamo trend 
upadanja stopnje brezposelnosti. 
Hkrati pa sem ponosna na ljudi, na 
celotno lokalno skupnost, saj smo 
tudi v tem obdobju dobro sodelovali. 
Ponosna sem na vse, ki so prispevali 
k temu, da ni bilo smrtnih primerov 
v domu upokojencev, česar smo se 
najbolj bali. Prav tako v občini nis-
mo imeli večjih žarišč virusa. To gre 
vsekakor pripisati vsem službam in 
občanom, ki so upoštevali ukrepe. 
Zato se jim na tem mestu tudi iskre-
no zahvaljujem.« 

Trbovlje so v zadnjih letih doži-
vele razcvet na številnih področjih, 
kar pa ni prepoznano samo lokalno, 
ampak tudi širše. Mediji Trbovlje 
pogosto primerjajo s feniksom, ki 
je vstal iz pepela, za vzor pa si naše 
mesto jemljejo tudi župani neka-
terih drugih evropskih mest z ru-
darsko zgodovino. Veliko je bilo že 
narejenega, gotovo pa so misli in 
načrti že zazrti v prihodnost.  

»Veseli me, ko začnejo napredek 
mesta opažati tudi ljudje, ki tukaj 
ne živijo. To je znak, da nekaj ven-

OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE TRBOVLJE INTERVJU Z ŽUPANJO JASNO GABRIČ

1. junija Občina 
Trbovlje praznuje 

občinski praznik v 
spomin delavstva 

na boj z Orjuno. Ob 
občinskem prazniku 

smo zato županji 
Jasni Gabrič zastavili 
nekaj vprašanj. Med 
drugim smo želeli v 

intervjuju izvedeti, 
kakšni so načrti za 

nadaljnje projekte v 
Trbovljah.

darle delamo dobro in prav. Je pa to 
rezultat vseh, ki smo vpeti v delo-
vanje lokalne skupnosti, gospodar-
stva in drugih področij. Vsekakor v 
teh dneh začenjamo eno največjih 
investicijskih obdobij našega mes-
ta, saj začenjamo izvedbo projektov, 
sofinanciranih tudi iz EU-sredstev, 
v skupni vrednosti več kot sedem 
milijonov evrov. To ni malo denar-
ja, kar pa s seboj prinaša tudi odgo-
vornost in veliko dela. Na tem mestu 
hvala predvsem moji ekipi na občini, 
ki ima ogromno znanja in delovne 
vneme; ti projekti so rezultat našega 
skupnega dela. Veselimo se tega, kar 
prihaja. Za nas so projekti dejansko 
že skoraj končani, ko se jih začne 
izvajati na terenu, saj je to rezultat 
leta, dveh ali treh trdega dela, uskla-
jevanj, urejanja papirjev, dovoljenj, 
projektne dokumentacije ... Zato mi 
pravzaprav v tem trenutku že se-
stankujemo z mislimi v prihodnosti 
in pripravljamo projekte, ki bodo za 
naše mesto predstavljali še večji iz-
ziv, saj bo njihova skupna vrednost 
presegla 10 milijonov evrov.« 

Niste samo županja Trbovelj, 
ampak tudi ponosna Trboveljčan-
ka. Kaj vam pomenijo Trbovlje?

»Trbovlje so zame 'moje mesto'. 
Moja družina, moj ponos. Trbovlje 
so mi podarile lepe spomine na otro-
štvo, mi nudile možnosti glasbenega 
izobraževanja, dobro znanje, ki smo 
ga nabirali v naših šolah, mi odpr-
le okno v svet ter mi zaradi dela na 
lokalnem radiu dale ogromno izku-
šenj na področju komuniciranja, kar 
še danes s pridom uporabljam. Smo 
mesto prijetnih ljudi – res je, da zelo 
zahtevnih, a srčnih.« 

 
Marsikdo si najbrž delo župa-

na predstavlja tako, da ta nima 
veliko dela, sedi v pisarni, delo pa 
opravljajo drugi. A to ni tako, saj 
poleg dela na občini nastopate tudi 
v drugih funkcijah, povezanih z lo-
kalno samoupravo. 

»Če bi hotel opraviti vse, kar si 
človek zada, izvesti vse projekte, ki 
ti švigajo po mislih, je 24 ur premalo. 

Odgovoren si za vse, kar podpisuješ, 
kar pomeni, da moraš vsaj malce 
poznati področja, in teh je ogromno. 
Od premoženjskih zadev (pogodbe, 
cenitve, zapisniki …), splošnih zadev 
(razpisi za društva, odločbe, delo-
vanje javnih zavodov ...) do investi-
cij (nizka, visoka gradnja, evropski 
projekti, prostorski akti …). Res je, 
da ti sodelavci pripravijo gradivo, a 
vendarle moraš o vsaki stvari nekaj 
vedeti, saj na koncu zadeve podpi-
suješ ti in si zanje tudi odgovoren. 
Poleg tega pa mi urnik polnijo tudi 
obveznosti, povezane s članstvom 
v predsedstvu Združenja občin Slo-
venije in Skupnosti občin Slovenije, 
kjer opravljam tudi funkcijo pod-
predsednice, delo v pogajalski sku-
pini vlade za pogajanja o norma-
tivnem delu kolektivne pogodbe za 
poklicne gasilce. Aktivna sem v od-
boru regij, vodim tudi posvetovalno 
skupino pri odboru regij za članstvo 
Severne Makedonije v EU, sodelujem 
v delovni skupini predstavnikov ob-
čin glede zadev na področju lokalne 

samouprave pri ministrstvu za javno 
upravo, sem članica v vzhodni kohe-
zijski regiji, zadnje tedne pa sem 
imela nekaj sodelovanja na sreča-
njih, na katerih sem predstavljala te-
matiko o tem, kako se je naša občina 
spoprijemala z zapiranjem rudnika, 
in še kaj bi se našlo. Dan je velikokrat 
prekratek.« 

V naslednjem letu bodo Trbovlje 
praznovale 70 let. Pomemben jubi-
lej za naše mesto. Kakšni so načrti 
za znamovanje te obletnice? 

»Priprave na zaznamovanje tega 
lepega jubileja se začenjajo v teh 
dneh. Želimo si, da praznik zazna-
mujemo skupaj z vsemi akterji, ki 
aktivno delujejo v naši dolini, in da 
celotno leto 2022 obarvamo v barve 
te obletnice. S tem mislim predvsem 
na to, da bodo prireditve, dogodki 
in srečanja organizirani v poklon tej 
obletnici. Skratka, tega lepega jubi-
leja Trbovelj vsekakor ne boste mogli 
spregledati. In na tak praznik, takšno 
obletnico, smo lahko ponosni.«



OBČINSKE STRANI                  www.srcnotrbovlje.si                  3

STPŠ PREJEMNIK PRVOJUNIJSKE NAGRADE

POSEBNO PRIZNANJE ŽUPANJE 
GRE V ROKE MAJDE ŠKRINAR MAJDIČ

Uredništvo

Uredništvo

OBČINSKE NAGRADE

Srednja tehniška in poklicna 
šola Trbovlje (v nadaljevanju: STPŠ 
Trbovlje) v letošnjem letu praznuje 
60-letnico delovanja. V tem času 
je Trbovljam vtisnila velik pečat. 
Iz nje so izšli odlični strokovnjaki, 
podjetniki, obrtniki, inovatorji in 
nosilci razvoja. Veliko se jih je našlo 
tudi na drugih, netehniških pod-
ročjih, tudi v družboslovju in celo 
v politiki, kar dokazuje, da je šola 
znala poskrbeti za vsestranski ra-
zvoj posameznika.

Pri svojem poučevanju uporab-
lja številne inovativne metode, s 
katerimi želi približati matematiko 
vsem dijakom. Njena velika volja 
do učenja in sodelovanja z dijaki jo 
vedno znova žene k novim načinom 
poučevanja in predstavljanja ma-
tematičnih zakonitosti, s čimer v 

Prvojunijsko nagrado 
Občine Trbovlje za 

izjemne dosežke, 
pomembne za razvoj 

in ugled Občine 
Trbovlje, prejme 

Srednja tehniška in 
poklicna šola Trbovlje 

(STPŠ).

Majda Škrinar 
Majdič je profesorica 

matematike 
na Gimnaziji in 

ekonomski srednji šoli 
Trbovlje in je z vsem 

srcem in dušo predana 
pedagoškemu delu. 
Svojo učiteljsko pot 

je začela na takratni 
Rudarski šoli v Zagorju. 

Zdaj pa že vrsto let 
poučuje matematiko 

na Gimnaziji in 
ekonomski srednji 

šoli Trbovlje (v 
nadaljevanju: GESŠ 

Trbovlje). 

Zadnjih dvajset let se šola sreču-
je z dvema popolnoma drugačnima 
izzivoma. Po eni strani je to obdobje 
upadanja števila dijakov zaradi usi-
hanja industrije v Trbovljah in Za-
savju pa tudi zaradi demografskih 
dejavnikov. Po drugi strani pa je to 
čas opaznega razvoja – ohranjanja 
programov in zagona novih, slede-
nje razvoja na področju tehnike ob 
vključevanju sodobne pedagoške 
znanosti pa tudi opremljanje šole 
kljub izrazito nehvaležnim časom. 

pedagoškem procesu, tudi na naci-
onalni ravni, uvaja novosti oziroma 
k novostim nenehno spodbuja. Med 
drugim je sodelovala tudi pri prip-
ravi učnih načrtov za srednje stro-
kovne programe. Matematiko po-
skuša dijakom približati na različne 
načine. Tako se dijaki na GESŠ Trbo-
vlje z veseljem udeležujejo tradicio-
nalnega matematičnega maratona 
in matematičnega vikenda, ko je 
celoten vikend posvečen matema-
tiki in utrjevanju znanja. Oba mate-
matična dogodka sta njena ideja pa 
tudi redne konzultacije za dijake in 
priprava internega učnega pripo-
močka Zbirka vzorcev pisnih nalog 
iz matematike za vse 4. letnike gim-
nazije. Hkrati pa je bila prav ona po-
budnica in vodja številnih odmevnih 
projektov pa tudi številnih drugih 
šolskih aktivnosti, kot so na primer 

Je tudi edina tehniška šola v Slove-
niji, ki je v svoj učni program vklju-
čila modul Umetna inteligenca. Kot 
prvi sodelujejo tudi pri snovanju 
programa umetna inteligenca na 
nacionalni ravni. 

V šestdesetih letih so na šoli de-
lovali odlične učiteljice in učitelji; 
ti so na njej pustili pečat. S svojim 
strokovnih delom pa so bili zgled 
in v pomoč tudi veliko drugim. Šola 
je znana po tem, da vzpodbuja vsa-
kega dijaka, da izkoristi svoje po-

vodenje TV-novinarskega krožka, 
Miklavžev sejem in dobrodelni pro-
jekt Rute. V šolskem letu 2020/21 pa 
je prevzela tudi mentorstvo šolske 
dijaške skupnosti. 

Svoje bogate pedagoške izkušnje 
in široko didaktično znanje nese-
bično prenaša na sodelavce. Bila je 
neformalna in formalna mentori-
ca veliko pripravnikom, učiteljem 
začetnikom, študentom pedagoške 
smeri. 

V svoji dolgoletni karieri pro-
fesorice je prejela veliko priznanj; 
med njimi velja posebej poudariti 
nagrado Republike Slovenije na po-
dročju šolstva. Nominirana je bila 
tudi za nagrado Zasavc leta 2013. 
Skupaj s kolegoma je prejela srebr-
no priznanje leta 2013 za inovacijo: 
Ustno ocenjevanje pri MAT z vode-
no razpravo na Gimnaziji in eko-

tenciale. Ti so lahko zelo različni in 
pomembno je, da jim pri njihovem 
uresničevanju nekdo pomaga.

Na šoli spoštujejo tradicijo in-
dustrijske preteklosti ter se hkrati 
aktivno in uspešno spogledujejo z 
novostmi, veliko pa jih tudi uvaja-
jo v učni načrt v delu, v katerem so 
samostojni.

V letu 2020 pa so si skupaj z Za-
vodom za kulturo Delavski dom Tr-
bovlje priborili posebno nacionalno 
priznanje za inovacijski izziv 2020 
za sodelovanje kulturno-kreativ-
nih industrij in gospodarstva, in 
sicer z inovacijo BCI-slikar. STPŠ 
Trbovlje se je na nacionalni izbor 
uvrstila kot prva šola v Sloveniji 
in lahko konkurira drugim gospo-
darskim inovacijam.

60 let delovanja šole, ki je hkrati 
lokalna, regijska in državna, je pri-
merna priložnost za podelitev za-
služenega priznanja, »prvojunijske 
nagrade«. STPŠ Trbovlje je namreč 
kljub včasih zelo neugodnim in teh-
niškemu izobraževanju nenaklo-
njenim razmeram uspelo ne samo 
ohraniti svoje poslanstvo, ampak 
oblikovati center tehniškega izo-
braževanja v regiji.

nomski srednji šoli Trbovlje, ki jo 
podeljuje GZS – Območna zbornica 
Zasavje. Bila je tudi prva predse-
dnica državne predmetne komisije 
za poklicno maturo iz matematike 
(2003–2008) in orala je ledino na 
področju eksterne poklicne mature 
iz matematike. 

Gotovo lahko trdimo, da Majda 
Škrinar Majdič ni samo učiteljica 
matematike, ampak je veliko, veli-
ko več. V prvi vrsti je človek z visoko 
stopnjo empatije, ki bo z največjim 
veseljem priskočila na pomoč člo-
veku v stiski. Zaradi izjemno izo-
blikovane pedagoške osebnosti in 
izjemne podkovanosti med dijaki pa 
tudi sodelavci uživa visoko spošto-
vanje. 

S svojim delom prispeva k traj-
nostnemu socialnemu razvoju 
predvsem mlajših generacij v ob-
čini Trbovlje. Številni projekti, ino-
vativnost in velika mera empatije 
pri opravljanju njenega poslanstva 
kot učiteljice matematike so izje-
mno pomembni na področju traj-
nostnega razvoja občine. S srčnim 
opravljanjem pedagoškega dela in 
z izjemno predanostjo poklicu ved-
no znova niza nove nadpovpreč-
ne uspehe, s katerimi je lahko vzor 
veliko Trboveljčanom. Dosežki in 
projekti Majde Škrinar Majdič so 
izjemnega pomena za našo lokalno 
skupnost, zato gre posebno prizna-
nje županje Občine Trbovlje letos v 
roke profesorici matematike Majdi 
Škrinar Majdič.
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Ministru Vrtovcu je sicer žu
panja Občine Trbovlje med 
dru gim predstavila načrte, 
ki jih ima občina na obmo
čju Lakonce, predstavljeni 
pa so bili tudi načr ti ureditve 
na Gvidu, kjer Občina načr
tuje gradnjo stanovanjske
ga naselja.

Trbovlje je v aprilu 
obiskal minister za 

infrastrukturo Jernej 
Vrtovec; skupaj z 

ekipo si je ogledal 
infrastrukturo 

nekdanjih rudniških 
površin v našem 

mestu. 

MINISTER VRTOVEC NA OBISKU

OBISK MINISTRA ZA 
INFRASTRUKTURO V TRBOVLJAH

Občina Trbovlje

Ministru so bili predstavljeni 
številni načrti, ki jih občina načr-
tuje v prihodnje, hkrati pa so mu 
bili na terenu predstavljeni izzivi, 
s katerimi se spoprijema lokalna 
skupnost na področju nekdanjih 
rudniških površin. Med drugim 
je največji problem cesta pod Ki-
pami, ki je RTH ni zgradil, saj je 
zanjo zmanjkalo denarja, in pustil 
prostor kot gradbišče. Pred tem 
je bila v občini Hrastnik na novo 
urejena njihova stran ceste in se je 
tako velik del prometa med Hra-
stnikom in Trbovljami prestavil 
na cesto »čez hrib«, ne da bi to 
novo cestno povezavo naredili do 
konca.

Ministru Vrtovcu je sicer žu-
panja Občine Trbovlje med dru-
gim predstavila načrte, ki jih 
ima Občina na območju Lakonce, 
predstavljeni pa so bili tudi načr-
ti ureditve na Gvidu, kjer Občina 
načrtuje gradnjo stanovanjskega 
naselja.

Poleg tega je županja Jasna 
Gabrič izpostavila tudi velik pro-
blem, tj. da so bile rudniške povr-
šine prodane nekaterim fizičnim 
ali pravnim osebam, ki v ta obmo-
čja ne vlagajo, ampak ustvarjajo 
samo dodatne odpade starih avto-
mobilov, železja ... Občina Trbovlje 
bo za ureditev nekdanjih rudni-
ških površin potrebovala držav-
na in evropska sredstva, za kar se 
na Občini ves čas zavzemamo, saj 
gre ne nazadnje za reorganizacijo 
premogovnih območij, ki bodo za 
celotno regijo pomenila velik go-
spodarski in socialni razvoj. 

Poleg rudniških površin je bila 
ministru predstavljena tudi druga 
cestnoprometna infrastruktura, 
ki je v državni lasti in je že zelo 
potrebna prenove. Med drugim je 
županja izpostavilo cesto čez Pod-
mejo in cesto v Bevškem.

Minister je bil seznanjen s pro-
blematiko, s katero se spoprijema 
Občina Trbovlje; dejal je, da so s 
skupnimi napori zadeve rešljive. 
Dodal je tudi, da želi njegovo mi-
nistrstvo težave reševati na tere-
nu, hkrati pa želi, da se v njegovem 
mandatu pride do zaključka pro-
blematik, ki pestijo Zasavje.

Županja je ministru razložila in pokazala 
problematiko nedokončane ceste pod Kipami.

Minister si je skupaj z ekipo ogledal 
tudi območje OIC Lakonca.

ZLATA SONČNICA ZA NAJBOLJ 
UREJENO KRAJEVNO SKUPNOST PREJME KS KLEK

Uredništvo

KS Klek se lahko pohvali z lepo 
urejenostjo hiš, gospodarskih 
objektov in na splošno urejenostjo 
celotne krajevne skupnosti. Pri 
urejenosti krajevne skupnosti igra 
pomembno vlogo napredek po-
sameznikov, ki v podobo območja 
vlagajo veliko truda. Tako se lahko 
na Kleku pohvalijo z lepo urejeni-
mi stanovanjskimi objekti, ki imajo 
okolico zelo lepo urejeno, z izbiro 

Letošnja zlata 
sončnica gre v roke 

krajevni skupnosti 
Klek. 

pestrega rastlinja pa poskrbijo še 
za bolj raznoliko, a hkrati skladno 
in celovito podobo krajevne skup-
nosti.  Kot ena izmed najpomemb-
nejših stavb na Kleku je potrebno 
izpostaviti tudi čistočo in vzorno 
ureditev gasilskega doma Klek.
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Novi prostori Centra 112 bodo dopolnjevali celoto 
do zdaj opremljenih prostorov v CZR Trbovlje.

Godbeni dom Trbovlje 
bo v letošnjem 

letu deležen delne 
sanacije. Občina 

Trbovlje bo namreč 
zagotovila sredstva 
za ureditev ene bolj 

prepoznanih stavb z 
Trbovljah. 

NADALJEVANJE UREDITVE CENTRA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

GODBENI DOM TRBOVLJE

Želja občine je, da bi bile službe za 
reševanje urejene in enotne prostore, 
ki bi jim zagotavljale lažje delovanje.

KMALU SODOBNO UREJEN 
CENTER 112 NA NOVI LOKACIJI 

PRENOVA TRBOVELJSKEGA 
GODBENEGA DOMA

Uredništvo

Uredništvo

Pogodba za izvajanje investicije 
ureditve prostorov Regijskega cen-
tra za obveščanje Trbovlje, v kate-
rem sprejemajo in obdelujejo klice 
v sili na telefonsko številko 112, med 
Občino Trbovlje, Ministrstvom za 
obrambo ter izvajalcem Gipin, d. o. 

Godbeni dom se nahaja v sa-
mem središču Trbovelj in je dom 
zelo uspešne Delavske godbe Trbo-
vlje, ki s svojimi glasbenimi nastopi 
navdušuje ne samo Trboveljčane, 
ampak tudi ljudi široko po Slove-
niji. Zaradi dotrajanosti stavbe se je 
Občina Trbovlje odločila prenoviti 
godbeni dom. Tako se bo predvido-
ma do sredine septembra zamenjal 
način ogrevanja, kar pomeni, da 
bo zdajšnji star sistem zamenjan z 
okoljsko prijaznimi toplotnimi čr-
palkami, prav tako pa se bo zame-
njala zdajšnja azbestna kritina z 
novo vlakocementno kritino, soča-

Godbeni dom bo deležen pomembnih 
sprememb, ki omogočajo kakovostnejše 

delovanje godbenikov. 

Kako bo predvidoma videti 
prenovljen godbeni dom

o., je že podpisana. V aprilu so se tudi 
že začela dela.

Prostori Centra 112 bodo v prvem 
nadstropju Centra za zaščito in re-
ševanje Trbovlje (CZR Trbovlje) in 
bodo skladno s prenovljenimi ga-
silskimi prostori dopolnjevali celoto 
sodobno opremljenega CZR Trbo-
vlje. Dela bodo potekala predvidoma 
do konca julija letos.

sno pa se bo izoliralo tudi podstreš-
je. S tem se bodo bistveno zmanjšali 
stroški ogrevanja, ki so bili zdaj v 
zimskim mesecih izjmeno visoki in 
so predstavljali velik strošek. 

Center 112 bo zajemal sodobno 
opremljen operativni prostor, kuhi-
njo oziroma jedilnico in druge pro-
store. Investicija ureditve prostorov 
Regijskega centra za obveščanje 112 

bo pomembno prispevala k boljšim 
pogojem za delo operaterjev po so-
dobnih standardih. Vrednost celot-
ne investicije znaša več kot 146.000 
evrov.

Prenova godbenega doma bo za 
Delavsko godbo Trbovlje pomenila 
kakovostnejše okolje za nova glas-
bena ustvarjanja in jim omogočila 
nadaljnje uspešno delovanje.
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POLETJE SI POPESTRITE TUDI S KNJIGAMI 
Pred nami so poletni meseci, in ker so nam potovanja zaradi trenutnih razmer nekoliko 
otežena, si lahko poletni dopust krajšamo malo drugače. S knjigami. Si želite prebrati kakšno 
zanimivo knjigo, vendar ne veste, katero bi vzeli v roke?

Za vas smo skupaj z županjo Občine Trbovlje Jasno Gabrič, direktorico Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje Katro Hribar Frol, direktorjem Zdra-
vstvenega doma Trbovlje Denisom Tomšetom in direktorico Zavoda za mladino in šport Trbovlje Tino Moljk zbrali nekaj knjig, za katere menimo, da so 
vredne vašega časa in branja. In katere so te knjige?

Postani kreator 
svojih financ 
mag. Karmen Darvaš

To knjigo sem izbrala, 
zato ker na preprost način 
opiše, kako lahko že z manj-
šimi spremembami v svojih 
navadah prihranimo lepo 
vsoto denarja in se strgamo 
iz primeža vsakomesečnega 
minusa. Menim, da bi nas 
morali že v šolah seznaniti z 
osnovami finančne pisme-
nosti, s čimer bi marsikomu 
olajšali življenje in dvignili 
kakovost življenja.

Kažipoti 
Ksenija Benedetti

Zbrane kolumne nek-
danje vodje protokola Re-
publike Slovenije so polne 
drobnih nasvetov, kako v 
svoje življenje vnesti kanček 
bontona, olike, prijaznosti 
in ne nazadnje protokolar-
ne profesionalnosti. Ksenija 
Benedetti niza zgodbe brez 
dlake na jeziku, s ščepcem 
humorja. Knjiga, ki bi jo mo-
ral prebrati vsakdo, pred-
vsem tisti, ki je nikoli ne 
bodo, pa bi jim tovrstno bra-
nje/znanje dobro delo.

Ljubi me, kot 
sonce sije 
Feri Lainšček

Ta knjiga je knjiga za 
dušo. Feri Lainšček je zame 
poleg Toneta Pavčka eden 
najboljših slovenskih pesni-
kov, ki je letos za svoje delo 
prejel tudi Prešernovo nag-
rado. Na poseben, izvrsten 
način zna ubesediti čustva 
kot le malokdo. Igra besed, 
življenjski trenutki, harmo-
nija ... vse to so zame njegove 
pesmi.

Fant, krt, 
lisica in konj
Charlie Mackesy

Nežno, toplo in prija-
zno branje. Drobna knjiga, 
s kratko zgodbo o pogumu, 
ljubezni in o prijateljstvu, ki 
pa je tako polna pomenov, 
modrosti in nežnosti, da z 
nami ostane še dolgo po tem, 
ko jo preberemo.

Tisti njihovi 
srebrni glasovi  
Roman Kukovič

Knjigo je napisal Trbo-
veljčan Roman Kukovič in 
opisuje zgodbo otrok, ki niso 
imeli veliko, otrok, ki so ži-
veli v revščini, a jih je njihova 
iskrenost, ljubezen do pe-
tja, popeljala v svet. Zgodba 
je lep dokaz tega, da se da 
uspeti, če verjameš v tisto, 
kar počneš, če delaš nekaj s 
srcem in predanostjo. Hkra-
ti pa je to slikovita zgodba o 
življenju v naši dolini med 
rudarjenjem, ki te ne pusti 
ravnodušnega.

Harry Potter
J. K. Rowling

Zdaj že klasična zgodba 
o mladem čarovniku, ki s 
pomočjo podpore prijateljev 
in z lastnim pogumom pre-
maga zlo, zraste kot oseba 
in odraste. Branje, ki je za-
radi čarobnosti pripovedi 
primerno za mlajše bralce, s 
prelepimi stavki in sporočil-
nostjo, pa bo sedlo v srce tudi 
odraslim.

Prebudite 
velikana v sebi  
Anthony Robbins

Veliko je knjig na trgu 
o osebni rasti, življenju ... 
Gre pravzaprav za poplavo 
takšnih vsebin, med kate-
rimi pa je včasih težko najti 
takšno, ki ti bo koristila in 
ob kateri boš sam rastel. Za 
knjigo Prebudite velikana v 
sebi lahko rečem, da je knji-
ga, za katero si moraš sicer 
vzeti veliko časa, da tisto, 
kar prebereš, tudi ponotra-
njiš. A je vsekakor knjiga, ki 
zelo podrobno razčleni pod-
ročja našega delovanja in te 
pripelje do tega, da začneš 
razmišljati o sicer vsako-
dnevnih stvari. 

Fant, ki je 
postal most
Markus Zusak

Najnovejša prevedena 
knjiga avtorja kultne Kra-
dljivke knjig prinaša dru-
žinsko zgodbo o ljubezni, 
podpori, upanju in o srečnih 
koncih. Ker knjiga o petih 
bratih, muli, psu, mačku in 
golobu, o družinski ljubezni, 
žrtvovanju, odrekanju in o 
dveh različnih svetovih ter o 
takšnih in drugačnih mosto-
vih ne more biti drugega kot 
odlična.

ZATE, Velike 
resnice malih 
doživetij  
Petra Škarja

Knjiga je izšla pri trbo-
veljski založbi 5ka. Je ena 
izmed tistih knjig, ob kateri 
si človek reče: »Saj res! Toč-
no tako je, samo da o tem 
sploh ne razmišljam na tak 
način. Ali pa pozabim nase.« 
Je knjiga, ki jo človek gotovo 
lahko večkrat prebere, pa bo 
vedno znova in znova tako, 
kot da bi jo bral prvič. Toplo 
priporočam. 

Nalin svet
Dean Nicholson

Avtobiografska pripoved 
o mladeniču, ki se poda s 
kolesom po svetu in na poti 
posvoji potepuško muco. 
Knjiga za vse ljubitelje živali 
in za vse nas, ki v teh dneh 
ne pridemo dlje kot do ob-
činskih meja.

JASNA GABRIČ, ŽUPANJA OBČINE TRBOVLJE

KATRA HRIBAR FROL, DIREKTORICA KNJIŽNICE TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE 
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Kažipoti 
Ksenija Benedetti

V knjigi so združene ko-
lumne, ki so bile objavljene 
v sobotnih prilogah Pri-
morskih novic. Na podlagi 
svojih dolgoletnih izkušenj 
iz protokolarnega življenja 
je Ksenija Benedetti opisala 
posamezne dogodke na zelo 
duhovit način, vsaka zgodba 
pa ponuja nasvete, ki se jih je 
dobro držati. Zelo berljivo, 
razumljivo, poučno.

Akrobati  
Petra Škarja

Daleč najboljša knjiga, 
kar sem jih prebral v zad-
njem času. Knjiga govori o 
Dewesoftu, Katapultu in dr. 
Juretu Knezu ter njegovem 
pogledu na podjetništvo, 
marketing in življenje na 
splošno. Najbolj fascinan-
tno mi je, da Jure, čeprav je 
izrazito tehničen tip, never-
jetno razume pomen zgodb 
in čustev v marketingu. Prav 
ta – »out of the box« – način 
razmišljanja na vseh pod-
ročjih je Jureta in Dewesoft 
pripeljal do položaja, v kate-
rem je danes. Bi radi izvedeli, 
ali je za vas primernejše ak-
robatsko ali jadralno letalo? 
Potem morate prebrati knji-
go Akrobati.

Jezero
Tadej Golob

Gre za prvo slovensko 
kriminalko, ki je vsekakor 
vredna, da jo preberete, če 
so vam všeč zapleti, prepleti 
in skrivnosti, v katerih na-
petost ne popusti do konca 
zgodbe. In na koncu ni nič 
tako, kot pričakujete. Tadej 
Golob je trenutno v Sloveniji 
eden najbolj branih avtorjev, 
prav gotovo pa je kriminalni 
roman Jezero eno njegovih 
boljših literarnih del.

Multipliers
Liz Wiseman

Knjiga, ki bi jo moral 
prebrati vsak vodja. Govori 
o tem, kako nekateri vodje, 
avtorica jih imenuje mul-
tiplikatorji, iz svojih podre-
jenih iztržijo največ, kako 
krepijo njihovo inteligenco, 
sposobnost in talente, kar se 
posledično odraža v rezulta-
tih organizacije, ki jo vodijo.

Kilometer nič
Lora Klinc

Doma smo strastni špor-
tni navijači, tudi kolesarjev, 
zato ni bilo presenečenje, 
da sem, takoj ko je izšla 
knjiga o Primožu Rogliču, 
dopolnila domačo knjižno 
zbirko. Knjiga je obogatena 
s številnimi fotografijami 
in je res lepa tudi na pogled. 
Lora, Primoževa življenjska 
sopotnica, knjigo posveča 
navijačem in v svojem knji-
žnem prvencu opisuje dir-
ko po Španiji ter nam na ta 
način prikazuje tudi ozadje 
kolesarskega sveta. Vsekakor 
nam tako podrobno približa 
kolesarski svet in nas sez-
nani tudi s teorijo o cestnem 
kolesarstvu. Ko spremljam 
Primoža na njegovih dirkah, 
so mi zdaj jasne tudi nekate-
re podrobnosti.

Moč vaše 
podzavesti 
Joseph Murphy

Avtor v knjigi pojasnjuje, 
kako lahko s spremembo na-
čina razmišljanja dosežemo 
pozitivne spremembe na ka-
terem koli področju življenja. 
V knjigi najdemo tehnike za 
koncentracijo misli in od-
pravo podzavestnih ovir, ki 
nam velikokrat onemogočijo 
doseči želene rezultate.

Najlepše stvari 
so zastonj
Igor Drnovšek

Vodnik, ki je namenjen 
vsem, ki v naravi dejavno 
preživljate čas, pa tudi tistim, 
ki si to samo želite. Knjiga 
ponuja 42 doživetij po Slove-
niji za vse čute in letne čase. 
Doživetja so razvrščena po 
težavnosti – preprosto si iz-
berete tista, v katerih boste 
uživali, in poiščete ideje za 
nova doživetja. Knjiga ponuja 
izbiro izletov po pokrajinah 
in je slikovno zelo bogata. 
Mogoče bo Slovenija tista, ki 
bo letos marsikoga prevze-
la – če vas še ni. Vsekakor pa 
veljajo besede avtorja: »Veš, 
najlepše stvari na tem sve-
tu so zastonj. Le nekaj truda 
zahtevajo.«

Kako izgoreti in 
vzeti življenje v 
svoje roke 
Aljoša Bagola

Marsikdo v današnjem 
tempu življenja, ki je z vsa-
kim dnem vedno bolj ne-
izprosen, niti ne opazi, da v 
želji po biti najboljši, ugajati 
drugim … pozabi nase. Avtor 
v knjigi opiše svojo izkušnjo z 
izgorelostjo in bralca pripelje 
do spoznanja, da nam ni tre-
ba biti vedno na voljo, da nam 
ni treba biti najboljši, da nam 
ni treba izgubiti sebe samo 
zato, ker mislimo, da okolica 
to od nas pričakuje.

Srce bije v dvojini
Alenka Planinc 
Rozman in Igor 
Rozman

Resnična zgodba, v kateri 
avtorja opisujeta posvojitev 
dveh otrok, ki je vse prej kot 
lahko. Gre za izpoved Alen-
ke in Igorja, ki prikazujeta 
trnovo pot do družinske sre-
če. A gre za zgodbo s srečnim 
koncem, ki pokaže, da se je 
vredno boriti, tudi takrat, ko 
misliš, da je že vse izgublje-
no.

Valat 
Peter Čeferin

Peter Čeferin, kot ga ne 
poznamo. Avtor v svoji av-
tobiografiji razgali vse, tudi 
negativne strani svojega 
življenja, strani, ki mu jih 
na osnovi javne predstave o 
njem ne bi pripisali. V knji-
gi spoznamo, da nam za to, 
da bi bili uspešni, ni treba 
biti popoln. Moramo pa biti 
vztrajni. Vedno in povsod.

TINA MOLJK, DIREKTORICA ZAVODA ZA MLADINO IN ŠPORT 

DENIS TOMŠE, DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE 



Na Občini Trbovlje 
je v aprilu potekal 

podpis pogodbe 
za dobavo novega 

gasilskega vozila, ki 
ga bo predvidoma v 

letošnjem letu prejel 
PGD Dobovec. 

Novo gasilsko vozilo bo PGD 
Dobovcu omogočilo, da se 
bo gasilstvo razvijalo še nap
rej in da bodo lahko še nap
rej uspešno izpolnjevali svoje 
poslanstvo – pomoč ljudem 
v stiski.

Večino stroškov investicije 
bo krila Občina Trbovlje, 
odvisno od uspešnosti 
občine na drugih razpisih.

NAŠI NARODNI HEROJI

INVESTICIJA V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

GASILSTVO V TRBOVLJAH

RAZKRITJE DOPRSNIH KIPOV NARODNIH HEROJEV

OBČINA BO UREDILA 
ZAMENJAVO UMETNE TRAVE NA RUDARJU

PODPIS POGODBE ZA NOVO 
VOZILO GASILCEV PGD DOBOVEC

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

V sklopu osrednje slovesnosti 
Občine Trbovlje ob dnevu upora 
proti okupatorju 2021 sta župa-
nja Občine Trbovlje Jasna Gabrič 
in predsednik Združenja za vred-
note NOB Trbovlje Bogdan Šteh 
razgrnila kipe narodnih herojev, 
ki zdaj na pobudo županje ponov-
no krasijo avlo Delavskega doma 
Trbovlje.

Doprsni kipi so v avli trbo-
veljskega kulturnega hrama pos-
tavljeni, saj si narodni heroji za-
služijo, da njihova imena poznajo 

V letošnjem letu Občina Trbovlje 
načrtuje izvedbo investicije zame-
njave umetne trave na igrišču Rudar. 
Omenjeno igrišče je bilo namreč leta 
2008 prvič prekrito z umetno travo, 
kar pomeni, da je trenutna umetna 
trava resnično že zelo dotrajana in 
kot taka manj primerna za izvedbo 
športnih dogodkov. Povprečna ži-
vljenjska doba umetne trave je na-
mreč od 7 do 10 let.

Občina Trbovlje je s tem na-
menom objavila javno naročilo za 
preplastitev nogometnega igrišča 

To bo že drugo vozilo od treh, ki 
jih bo občina v sodelovanju z ga-
silci kupila v tem letu. Posodobitev 
voznega parka gasilcev je nujna za 
kakovostne, hitre, predvsem pa za 
uspešne intervencije tudi na težje 
dostopnih območjih. Vrednost vozi-
la GVV-1, ki ga bo prejel PGD Dobo-

tudi mlajše generacije in seveda 
tudi obiskovalci iz drugih delov 
Slovenije in sveta. Tončka Čeč, 
Alojz Hohkraut, Fric Keršič, Franc 
Vresk in Anton Vratanar so za Tr-
bovlje izjemno pomembne zgo-
dovinske osebnosti, ki so v kri-
tični situaciji za slovenski narod 
poslušali glas svojega srca in za 
narodov blagor postavili na kocko 
tudi tisto največ, kar lahko posa-
meznik da za svojo domovino in 
soljudi, tj. svoje življenje. So naši 
narodni heroji, ki se jih Trbovlje 
z veseljem in s ponosom spomi-
njajo. Prav je, da njihova imena ne 
potonejo v pozabo.

z umetno travo v Športnem parku 
Rudar. Tako bodo imeli trboveljski 
nogometaši in nogometašice ozi-
roma NK Rudar rer DNK Trbovlje 
boljše pogoje za izvajanje treningov 
in tekem. Hkrati pa bo prenovljeno 
igrišče predstavljalo dodaten zagon 
Nogometnemu klubu Rudar, ki bo v 
naslednjem letu praznoval 100 let 
delovanja.

vec, je približno 160.000 evrov, pri 
čemer bo večino sredstev zagoto-
vila Občina Trbovlje prek občinske-
ga proračuna in požarne takse, del 
sredstev pa bo zagotovil tudi PGD 
Dobovec.

Doprsne kipe narodnih herojev 
si lahko ogledate v avli DDT.
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Trava na nogometnem igrišču 
Rudar je stara že 13 let.

Podpisana pogodba za gasilsko vozilo 
namenjeno PGD Dobovec.

Vozilo bo omogočalo hitre in ka-
kovostne intervencije, saj bo vsebo-
valo vso osnovno opremo, ki jo PGD 
uporablja na intervencijah, hkrati pa 
bo imelo vozilo rezervoar za kar 1.000 
litrov vode in je za PGD Dobovec, ki je 
najbolj oddaljeno gasilsko društvo od 
mesta, še kako pomembno.
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Med izvajanjem projekta so 
se v Trbovljah organizirali Bi
enale industrijske umetno
sti, kulinarični festival »Iz 
trbouskiga špajza«, ureje
na je bila infotočka v Parku 
kulture, v Delavskem domu 
Trbovlje je bila vzpostavlje
na soba pobega »Pobeg iz 
rudnika«, pripravljena so 
bila tudi zanimiva doživetja 
industrijske kulture.

Županja Občine Trbovlje Ja
sna Gabrič pa je poudarila, 
da so vsi sistemi za prepre
čevanje širjenja novega 
koronavirusa v Trbovljah v 
prvem in drugem valu oči
tno odlično sodelovali in de
lovali, saj je trboveljski dom 
upokojencev eden izmed 
redkih v Sloveniji, v katerem 
niso imeli smrti oskrbovan
cev zaradi bolezni covid19.

Sklepni dogodek si lahko ogledate na Youtubu Občine Trbovlje. 

V Zasavskem muzeju 
Trbovlje je potekal 

sklepni dogodek 
evropskega projekta, 

ki ga je Občina 
Trbovlje izvajala v 

sklopu evropskega 
programa Interreg 

Slovenija – Hrvaška. 

SKLEPNI DOGODEK EVROPSKEGA 
PROJEKTA INSPIRACIJA

Uredništvo

Občina Trbovlje je bila namreč 
tista zasavska občina, ki je bila 
uspešna na evropskem razpisu za 
čezmejno sodelovanje Interreg 
Slovenija – Hrvaška. Tako že od 
avgusta 2018 vodi projekt Revitali-
zacija mest industrijske dediščine 
za preboj kulturnega turizma v Tr-
bovljah, Slovenski Bistrici, Labinu 
in na Reki, ki je Trboveljčanom bolj 
znan pod imenom Inspiracija.

PROJEKT INSPIRACIJA

Namen projekta je bil oživitev 
industrijske dediščine, priprava 
tematskih dogodkov in doživetij 
ter vzpostavitev privlačnih točk, da 
bo naše mesto postalo prijaznejše 
za prebivalce in obiskovalce.

Turistične atrakcije 
kot rezultat projekta 
Inspiracija

Na sklepnem dogodku, ki je bil 
prilagojen trenutnim razmeram, 
sta bili med drugim prisotni žu-
panja Občine Trbovlje Jasna Gab-
rič in Željka Kitič iz Službe vlade 
RS za razvoj in kohezijsko politi-
ko, skrbnica pogodbe za izvedbo 
projekta Inspiracija. Poleg drugih 
partnerjev, ki se zaradi trenutnih 
ukrepov in omejitev niso mogli v 
živo udeležiti dogodka, pa je bil 
prisoten tudi Ivan Novak, član 
glasbene skupine Laibach. Trenu-
tno namreč v ZMT poteka razsta-
va skupine Laibach v počastitev 
40 let delovanja skupine. V sklopu 
omenjene razstave pa je potekal 
tudi včerajšnji sklepni dogodek.

Županja Občine Trbovlje Jasna 
Gabrič je dejala, da je zelo vese-
la, da je bila Občina Trbovlje tista 
občina, ki je bila prva v Zasav-
ju uspešna na evropskem razpi-
su Interreg Slovenija – Hrvaška. 
Poudarila je, da so aktivnosti in 
rezultati, ki so nastali v sklopu 
Inspiracije, pomembno vodilo za 
razvoj turizma v Trbovljah, ki ima 
zaradi svoje zgodovine izjemno 
velik potencial. Ob tem se je zah-
valila tudi vsem sodelujočim, ki 
so prispevali, da se je projekt, ne 
glede na zadnje leto, uspešno iz-
peljal do konca.

PREDSEDNIK PAHOR V ZASAVJU
OBISK PREDSEDNIKA DRŽAVE V TRBOVLJAH

Občina Trbovlje

V sklopu obiskov regijskih štabov 
civilne zaščite po Sloveniji je pred-
sednik države Borut Pahor obiskal 
tudi Trbovlje. Z obiski se je seznanil 
s stanjem in posebnimi napori pri-
padnikov civilne zaščite v posame-
znih regijah. V Trbovljah so predse-
dnika RS pozdravili županja Občine 
Trbovlje Jasna Gabrič in predstav-
niki regijskega štaba Civilne zaščite 
Zasavje, ki so mu predstavili naloge 
in dejavnosti, ki so v zadnjem letu 
postali del njihovega vsakdana. Obi-
skal pa je tudi Gasilski dom Trbo-
vlje, Dom upokojencev Franc Sala-
mon Trbovlje in Splošno bolnišnico 
Trbovlje, ki je ena izmed covidnih 
bolnišnic v Sloveniji.

Borut Pahor, predsednik RS, se je 
vsem predstavnikom štabov civilne 
zaščite in zdravstvenim delavcem 
ter zaposlenim v Domu upokojencev 
Franc Salamon zahvalil za njihovo 
požrtvovalno delo in nesebično po-
moč pri boju z novim koronavirusom.

Pahor je Trbovlje obiskal v sklopu obiskov 
regijskih štabov civilne zaščite po Sloveniji.

Projekt Inspiracija bo kmalu zaključen.

V sklopu Inspiracije je nastala 
tudi pripoved Perkmandeljc.
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ZASADITEV DREVES JAVNI RAZPIS

OKOLICA DELAVSKEGA 
DOMA TRBOVLJE

INVESTICIJE V ŠOLE

PRI PARTIZANU 
ZASAJENIH OSEM DREVES

ZA MALE KOMUNALNE 
ČISTILNE NAPRAVE 
OBČINA NAMENJA 
10.000 EVROV

PORUŠENA 
KLENOVŠKOVA HIŠA

PRENOVLJEN PARKET 
V TELOVADNICI 
PODRUŽNIČNE ŠOLE 
ALOJZA HOHKRAUTA 
TRBOVLJE

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Bližina igrišča Partizan je bo-
gatejša za osem dreves vrste rde-
či javor. V lanskem letu je namreč 
KS Center na omenjenem območju 
odstranila drevesa, ki so bila zara-
di nestrokovne zasaditve, starosti 
in zaradi nepravilnega vzdrževanja 
potrebna zamenjave; tako kot je bilo 
takrat obljubljeno, v teh dneh po-
teka zasaditev novih dreves. Izbor 
dreves je bil določen na podlagi pre-
dloga stroke. 

Zasajena drevesa bodo tako oze-
lenila in polepšala okolico stano-

Občina Trbovlje je tako kot vsa-
ko leto tudi letos objavila razpis za 
sofinanciranje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju občine 
Trbovlje. Občina Trbovlje tako obča-
nom, ki živijo na območjih redkejše 
poselitve oziroma izven aglomera-
cij, z javnim razpisom pomaga in 
jih spodbuja k ureditvi odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih vod.

Občina bo sofinancirala do 75 
% vrednosti upravičenih stroškov, 

Območje nasproti trboveljske 
tržnice je dobilo povsem drugo po-
dobo. Več let propadajoča Klenov-
škova hiša je bila namreč podrta, 
območje pa je s tem pridobilo bolj 
odprt in prijaznejši prostor. Ob-
čina Trbovlje si je v zadnjih dveh 
letih prizadevala skleniti dogovore 
z lastniki hiše, jo odkupiti ter nato 
podreti in s tem odpreti prostor 

Med zimskimi počitnicami so 
pridne roke hitele z deli, da bi do-
končale obnovo parketa v telovad-
nici. Tako je učence na Podružnični 
šoli Alojza Hohkrauta Trbovlje v te-
lovadnici pričakal prenovljen parket. 

vanjskega bloka, Trboveljščice in 
igrišča Partizan ter sprehajalcem 
nudila prijetno senco. Zasaditev 
omenjenih dreves je naročila in fi-
nancirala Krajevna skupnost Center 
iz sredstev, ki jih občina nameni za 
njihovo delovanje. Krajevno skup-
nost vodi predsednik Blaž Klopčič. 

vendar ne več kot 1.200 evrov za 
vgradnjo male komunalne čistilne 
naprave do 50 PE. Javni razpis je ob-
javljen do porabe sredstev oziroma 
do 31. 12. 2021. Občani lahko vlogo 
oddajo pisno na naslov Občina Tr-
bovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, s 
pripisom »Ne odpiraj – razpis male 
komunalne čistilne naprave 2021«.

V letu 2021 je občina za reševa-
nje odvajanja in čiščenja komunal-
nih odpadnih voda zunaj območij 
aglomeracij namenila 10.000 EUR 
sredstev.

proti pročelju Delavskega doma 
Trbovlje, kot je to nekoč že bilo. 
Občina želi v prihodnje na območju 
pred DDT urediti odprt prireditveni 
prostor, namenjen druženju. 

Začasno se je na tem mestu 
uredilo makadamsko parkirišče, 
ki bo predvsem ob sredah in sobo-
tah omogočalo lažje parkiranje za 
obiskovalce tržnice. Občina pa bo 
v prihodnjem letu začela pripravo 
projektne dokumentacije predvi-
dene obnove. 

Dozdajšnji je bil namreč v slabem 
stanju in zelo dotrajan, zato je bila 
obnova parketa nujna. To pa ni edina 
novost, ki so je deležni učenci na OŠ 
Alojza Hohkrauta. Šola je prejela še 
nove stole za jedilnico, prav tako pa 
so na šoli potekala še manjša dela, in 
sicer se je prebelila telovadnica, ure-
jena pa so tudi tla v predprostoru.

Občina Trbovlje se trudi v 
sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi in stroko omo
gočiti zasaditev kar največ 
dreves, ki bodo še dolgo kra
sila naše mesto.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo na spletni strani 
Občine Trbovlje, na povezavi: 
https://www.trbovlje.si/objava/384664. 

V Trbovljah skrbimo za ozelenitev našega mesta. 

Učenci so že prvi dan po prenovi parketa 
z veseljem izvajali športne aktivnosti.
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Oglašujte 
v našem časopisu.
mediji@trbovlje.si www.srecnotrbovlje.si 03 56 34 800

 
POLETJE POD 
ZVEZDAMI

več informacij kmalu sledi: 

www.trbovlje.si

 
10. IN 31. JULIJ
28. AVGUST
OB 21. URI

 
Poletni večeri na Kumu
v okviru praznika dneva državnosti
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Leta 2019 je vodenje 
kulturnega zavoda občine 

Delavski dom Trbovlje 
prevzela Špela Pavli 

Perko, ki je bila že do zdaj 
10 let del ekipe doma. 

Delo in dogajanje v domu 
zato dobro pozna, saj je 
bila skozi leta velikokrat 

tudi steber snovanja 
novih projektov, vendar 
nikoli ni želela ali rinila 
v ospredje. Vse do leta 
2019, ko je sklenila, da 
je čas za nove izzive in 

udejanjanje vsega, kar je 
še ostalo nenarejenega. 

Pod njenim vodstvom 
je zaživela soba pobega 

iz rudnika, začel se je 
zahteven projekt RUK, 

snujejo pa že nove 
projekte »DDT Futures«, 

ki bodo poleg rednih 
vsebin v delavski dom 

pripeljali tudi programe 
digitalizacije na vseh 

področjih. Z ekipo bodo v 
prihodnjih tednih v novi 
galeriji ustanovili studio, 

ki bo med epidemijo, 
ko se vse vsebine in 

sestanki ter dogodki selijo 
na splet, tudi odlična 

podpora vsem javnim 
zavodom ter drugim 
pri snovanju njihovih 

projektov. Podrobneje 
o vsem naštetem pa v 

pogovoru s Špelo Pavli 
Perko za tokratno številko 

glasila.

»TRBOVLJE SO LEPO 
MESTO V ČUDOVITEM 
RAZCVETU.«

INTERVJU: ŠPELA PAVLI PERKO, 
DIREKTORICA ZAVODA ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

Katra Hribar Frol

berejo starše, in starši se prav tako 
učimo od njih, kot se oni od nas, le 
dovoliti si moramo, da je tako.«

Ste Trboveljčanka, rojena v 
Trbovljah … Ste zavedna Trbo-
veljčanka? Kako se to kaže?

»Sem. Sicer že nekaj let živim 
zunaj mesta, vendar se tako še bolj 
krepi ljubezen do domačega kraja. 
Trbovlje so lepo mesto v čudovitem 
razcvetu.«

Kaj vam Trbovlje pomenijo? 
Kako vidite prihodnost mesta?

»Čez 20 let bo mesto dinamično 
okolje z velikim kreativnim poten-
cialom, kjer prebivajo ljudje s pod-
ročij gospodarstva, kulture in krea-
tivnih poklicev. To sicer zveni precej 
utopično, a je lahko vizija, ki ji sle-
dimo, in potem nekatere aktivnosti 
preslikamo v realnost.«

Ste direktorica Zavoda za kultu-
ro Delavskim dom Trbovlje, a tu ste 
bili zaposleni že pred zasedbo tega 
delovnega mesta. Kdaj ste postali 
del kolektiva DDT? 

»Začelo se je v začetku leta 2009, 
ko sem dobila priložnostno štu-
dentsko delo, sem ter tja sem kuri-
rala kakšno razstavo in bila že takrat 
del ekipe, ki je pripravljala festival 
Speculum Artium.« 

Kako bi DDT in vse, kar delate, 
počnete, predstavili lokalnim pre-
bivalcem, ki vsega, kar poteka v 
ozadju, nikakor ne vidimo, ne poz-
namo?

»Naše delo in poslanstvo sta 
precej obsežna. To, kar je povezano 
z dogodki, namenjenimi javnosti, 
je le »bleščeča zvezdica«. Projekti, 
ki jih vodimo in pri katerih sodelu-
jemo, zahtevajo precej organizacije 

in aktivnosti, ki pa so očem javnosti 
skrite. Če omenim samo vsem dob-
ro znana festivala Speculum Artimu 
in DigitalBigScreen, za katere se 
priprave začnejo že takoj po izve-
denem festivalu, saj imamo tak-
rat najbolj jasno vizijo o tem, kaj je 
treba v naslednjem letu izboljšati. 
Intenzivnost se z vsakim mesecem 
do naslednjega dogodka stopnjuje. 
Potem je tu velik projekt RUK (Mre-
ža centrov raziskovalnih umetnosti 
in kulture), ki ga kot vodilni par-
tner peljemo skupaj s PiNA Koper 
in KIBLA Maribor. Je precej obsežen 
pilotni projekt, ki je v celoti finan-
ciran s kohezijskimi sredstvi in s 
pomočjo Ministrstva za kulturo. Pod 
okriljem tega projekta smo že odprli 
laboratorij, ki je trenutno stacioni-
ran v Katapultu (po en laboratorij 
je tudi v Kopru in Mariboru). Labo-
ratorij je namenjen razvoju projek-
tov, ki smo jih prijavili na razpis, 
aktivnosti pa se izvajajo tudi širše 
v povezovanju z gospodarstvom in 
s posamezniki. Projekt je precej hi-
bridno zastavljen.«

Je bila priprava projekta Mreža 
centrov raziskovalnih umetnosti 
in kulture zahtevna in razpisna do-
kumentacija obsežna?

»Razpis je bil odprt dobra dva 
meseca in pol, kar je za tako ob-
sežen projekt precej malo časa. S 
konzorcijskimi partnerji smo se 
morali zalo natančno dogovoriti o 
vsebini projekta. Razdelili smo si 
delovne pakete ter aktivnosti, za 
katere vsebinsko in finančno odgo-
varja posamezni konzorcijski par-
tner. Pri aktivnostih smo se morali 
s posameznimi zunanjimi partnerji 
(posamezniki, podjetja, ustanove) 
vnaprej dogovoriti o tem, kako in 
kdaj bomo določeno aktivnost izpe-
ljali. V okviru posamezne aktivnosti 
pa sodelujemo z vsemi, ki pridejo do 
nas z dobro idejo. Dokumentacija je 
bila obsežna; če sem natančna, je 
obsegala 676 strani z vsemi obve-
znimi prilogami. Projekt je name-
njen opolnomočenju že obstoječega 
programa in infrastrukture, da se 
ta nadgradi ter pelje sinergijo med 
kulturo, umetnostjo, gospodar-

»Najbolj sem ponosna, 
ko vidim zadovoljne 
zaposlene, ki jim je mar za 
naše skupno delo.«

Ste mama, žena, prijateljica, 
ustvarjalka, prijateljica, sodelav-
ka, vodja, bralka … Kaj od tega ste 
najbolj?

»Po vrsti, kot je zapisano. Najprej 
sem mama in potem vse drugo. To 
se zgodi samo od sebe in hvaležna 
sem za to priložnost. Verjamem, da 
si otroci s posebnim razlogom iz-
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stvom in znanostjo pa tudi razisko-
vanjem in izobraževanjem.«

Časi epidemije so od vseh nas 
terjali, da smo se prilagodili v načinu 
svojega dela. Kot odgovor na epide-
mijo boste kmalu tudi v delavskem 
domu pripravili še en nov projekt. 

»Res je. V pripravi je tudi 
DDTstudio, ki ga bomo zasnovali v 
prostorih Nove galerije in v katerem 
si želimo predvsem večje vključe-
nosti lokalne skupnosti. Ideja stu-
dia se je porodila zaradi situacije z 
epidemijo, ko smo vsi (vsak po svo-
je) želeli ohraniti stik z obiskovalci. 
Zaznali smo potrebo posameznikov 
in ustanov po digitalizaciji njihove-
ga programa, vizije, in ker imamo 
»v hiši« dovolj znanja, ga lahko de-
limo z drugimi ter jim pomagamo 
kakovostno vizualizirati vsebine, ki 
jih pošljejo/-mo v virtualni svet.

Smo pa med epidemijo sicer tudi 
skupaj z Občino Trbovlje pripravili 
projekt prenove dela avle v DDT, v 
katerem je bila včasih kavarna. Želi-
mo vzpostaviti kulturno-umetniško 
stičišče, v katerem se bodo ljudje 
radi zadrževali in med seboj pokle-
petali, si ogledali kak dogodek ali pa 
izkoristili DDTstudio.«

Kakšna je vaša vizija razvoja 
DDT in vseh projektov, ki v nje-
govem okviru potekajo in bodo še 
potekali?

»V prvi vrsti je treba ohrani-
ti oz. po zdajšnjih »čudnih« časih 
»spraviti nazaj v kondicijo« kla-
sične, redne programe. Gledališke 
predstave za odrasle in mladino, 
lutkovne predstave, koncerte, raz-
stave in filmsko kulturo s kinom. 
Potem so tu programi, ki jim za 
zdaj še interno rečemo DDT_Fu-
tures, ki imajo vizijo novomedij-
skega mesta, v koraku z digitali-
zacijo ter s sodobnimi vsebinami 
današnjega časa. DDT_Futures 
razmišlja o kulturi, njeni vlogi, 
pomenu in o dostopnosti za nas-
lednje generacije.«

Na kaj (projekt, dosežek itn.) ste 
v okviru svojega delovnega mesta 
najbolj ponosni?

»Najbolj sem ponosna, ko vidim 
zadovoljne zaposlene, ki jim je mar 
za naše skupno delo. O ponosu pri 
projektih in dosežkih pa bom lahko 
ob koncu svojega mandata, ko bo 
tudi čas za refleksijo.«

Kako je videti tipičen delovni 
dan direktorice DDT?

»Najpozneje do pol sedmih zjut-
raj sem že v pisarni. Pregledam ele-
ktronsko pošto, kulturne novice in 
aktualne portale, na katerih so obja-
ve o novih razpisih. Potem naredim 
načrt (tega včasih že en dan prej, in 
sicer za naslednji dan) odprtih ak-
tivnosti ter si jih razporedim skozi 
dan. Sledijo sestanki z zaposlenimi, 
da preverim, kje smo z dolgoročnimi 
projekti. Usklajevanja, dogovori in 
predlaganje korakov za realizacijo 
v tekočem tednu. Dvakrat tedensko 
sem v stiku s partnerji za veliki pro-
jekt RUK, saj je DDT vodilni partner 

»V pripravi je tudi 
DDTstudio, ki ga bomo 
zasnovali v prostorih Nove 
galerije in v katerem si 
želimo predvsem večje 
vključenosti lokalne 
skupnosti. Ideja studia se 
je porodila zaradi situacije 
z epidemijo, ko smo vsi 
(vsak po svoje) želeli 
ohraniti stik z obiskovalci.«

»Preteklost vsakega 
mesta je zapisana v DNK-
ju, tako kot pri ljudeh. 
To nas dela ljudi. Naj bo 
pozitivna ali negativna, 
imamo jo in v Trbovljah 
smo na svojo preteklost 
lahko ponosni.«

in kot vodja projekta imam odgo-
vornost, da bedim nad aktivnostmi. 
Ko se delovnik bliža koncu, skušam 
že v službi narediti načrt za nas-
lednji dan. Vsak dan večkrat obho-
dim celotno stavbo, v kateri domuje 
DDT, saj ima dom več kot 3.000 m2 
notranjih površin in je treba redno 
pregledovati ter spremljati, kakšno 
je stanje, kaj je treba prenoviti, ob-
noviti, popraviti in načrtovati preu-
rejanja, ki še sledijo.«

Kako DDT deluje v teh časih, ki 
so za kulturo težki in neprijazni?

»Predvsem smo vsi zaposleni 
hvaležni, da imamo projekte, ki te-
čejo, čeprav smo zaprti, in jim lahko 
v teh časih posvetimo več pozor-
nosti. Seveda je stik z občinstvom 
za nas dragocen in zavedamo se, 
da ponovno odprtje pomeni veli-
ko dela in pozitivne energije, da ga 
privabimo k ponovnemu obisku. 
Začeti bomo morali popolnoma na 
začetku, kar je precej težko. V okvi-
ru finančnih zmožnosti pa skušamo 
vsak mesec opraviti tudi kakšno ob-
novitveno delo.«

Medijska prepoznavnost – jo 
občutite, vas moti? Kdaj in kje 
ste se v direktorski vlogi prvič 
predstavili javnosti? 

»Medijska pojavnost v dana-
šnjem času po mojem mnenju sodi 
k vlogi direktorja/-ice javnega za-
voda. Ne jemljem je kot nekaj po-
sebnega. Komuniciranje vodstva z 
javnostjo je seveda pomembno za 
naš zavod. V vlogi direktorice DDT 
pa sem se javnosti prvič predstavila 
na novinarski konferenci ob podpi-
su pogodbe za naš največji projekt 
Mreže raziskovalnih umetnosti in 
kulture – RUK, ki ga, kot že ome-
njeno, tudi vodim.« 

Kakšni smo Trboveljčanke in 
Trboveljčani? Kako nas vi vidite? 
Smo na kak način drugačni od dru-
gi prebivalcev Slovenije? 

»Pošteni in delovni, včasih ozko 
misleči (to je verjetno zaradi geo-
grafskega položaja mesta), pa ven-
dar dobrosrčni in dobri ljudje. No, pa 
trmasti tudi. Ni nas lahko premak-
niti.«

Kaj menite o preteklost našega 
mesta? Njegova dediščina? Je to 
pomembno? Zakaj?

»Preteklost vsakega mesta je 
zapisana v DNK-ju, tako kot pri 
ljudeh. To nas dela ljudi. Naj bo 
pozitivna ali negativna, imamo jo 
in v Trbovljah smo na svojo pre-
teklost lahko ponosni. Kulturna 
dediščina, s katero se ukvarjamo 
tudi v DDT-ju, je pomembna, da 
zanamcem ohranimo zgodovino; 
tudi če jo zdaj spreminjamo in do-
polnjujemo, je dobro, da nekje os-
tane zapis. Včasih se na zgodovino 
preveč opiramo in bi bilo bolje, 
da gremo naprej. Tako kot na pri-
mer predstavitve, ki jih imamo v 
4. dritlu, v katerem smo že s prvo 
zasnovo pokazali sodobne načine 
prezentacije kulturne dediščine. 
S projektom Inspiracija (skupaj 
z Občino Trbovlje) pa smo z Ru-
dnikom pobega dodali še več pre-
pleta med tehnologijo, kulturno 
dediščino in sodobnimi pristopi 
podajanja zgodovinskih dejstev. 
Dejstva vedno ostanejo in jih ne 
moremo izbrisati. Dobro je, da se 
jih zavedamo, jih poznamo in da 
znamo naprej po novi poti.«

S čim se trenutno ukvarjate ter 
kaj vas in DDT čaka v bližnji pri-
hodnosti?

»Trenutno si najbolj želimo 
ponovnega odprtja in dovoljenje 
za izvajanje kulturnih prireditev. 
Začetek bo zelo težek, saj bo treba 
vse na novo vzpostaviti in pojavilo 
se bo še kup izzivov, kako, na kak 
način. Med čakanjem se ukvarja-
mo s programi DDT_Futures, saj je 
prihodnost tukaj in zdaj. Snujemo 
festival Speculum Artium, inten-
zivno potekajo priprave na odpr-
tje DDTstudia, največ aktivnosti in 
energije pa gre v projekt RUK (Mre-
ža centrov raziskovalnih umetnosti 
in kulture). V sodelovanju z društvi 
in ustanovami pripravljamo razno-
like spletne vsebine, ki so, kot smo 
vsi občutili, naša prihodnost. Kma-
lu bomo začeli urejanje zgornjega 
dela avle skupaj z Občino Trbovlje. 
Redno spremljamo tudi javne raz-
pise, ki so namenjeni infrastruktu-
ri (za obnovo stavbe DDT) pa tudi 
programskim vsebinam.«



Kateri so stranski učinki cepljenja?
Cepivo ima lahko nekaj neželenih reakcij, ki minejo v 
dnevu ali dveh, zelo, zelo redki pa so stranski učinki, ki 
bi zahtevali dodatno obravnavo.

V Zdravstvenem 
domu Trbovlje 

razumemo cepivo 
kot največji dosežek 

znanosti, ki nas lahko 
popelje iz epidemije k 

našemu prejšnjemu, 
srečnejšemu življenju, 

da se bomo lahko 
družili in spet 

normalno živeli.

OSTANIMO ZDRAVI. 
CEPIMO SE.

ZD Trbovlje

Zdravstveni delavci smo o epi-
demijah preteklih stoletij brali le v 
učbenikih, zdajšnja pa se nam od-
vija pred očmi, v naših ambulantah. 
Covid ni navadna gripa, tudi osebe 
brez prej pridruženih bolezni, ki bi 
imele pred seboj še znaten del živ-
ljenja, lahko utrpijo najhujši izid ali 
pa imajo trajne posledice. Veliko ža-
lostnim zgodbam so priča naše am-
bulante, pa ne samo zaradi bolezni 
same, ampak tudi zaradi vseh socio-
ekonomskih posledic, ki jih bolezen 
prinaša in vpliva na življenje vseh.

Cepivo v decembru kot 
novoletno darilo za dom 
upokojencev

Cepivo smo sprejeli z velikim 
navdušenjem kot največje božično 
darilo ob slovesu odhajajočega leta, 
ki je naša življenja postavil na glavo, 
in upali, da se nikoli več ne vrne. V 
obeh naših domovih pa tudi drugod 
po Sloveniji so se številke okuženih 

POZIV K CEPLJENJU

z novim koronavirusom v prvih me-
secih letošnjega leta občutno znižale 
oz. okuženih nismo imeli več. Spro-
ščati smo začeli ukrepe, oskrbovanci 
so se začeli več družiti ter sprejema-
ti obiske in prav ganljivo je bilo, ko 
sta se ob prvi prireditvi po dolgem 
času ponovno slišala glasba ter pet-
je. V aprilu nas je doletel ponovni val 
okužb, ki se je hitro razširil, a kljub 
večji številki okuženih, ki so imeli 
virus v žrelu, ti niso zboleli. Skoraj 
vsi so bili brez simptomov in to je 
bila zasluga cepljenja. Kljub ceplje-
nju se namreč ob novih različicah 
virusa lahko okužimo z boleznijo 
covid-19, a pričakujemo potek z zelo 
blagimi simptomi ali brez njih ter 
izogib hospitalizaciji ali najtežjemu 
poteku bolezni.

Čeprav je cepljenje naša nova 
naloga, ki predstavlja velik orga-
nizacijski zalogaj, jo opravljamo z 
zanosom in upanjem na svetlejšo 
prihodnost. Dnevno se prilagajamo 
novim smernicam strategije in po-
skušamo najti najbolj optimalno re-
šitev za vsakogar. Zgodbe cepljenih 
so različne, in čeprav je tempo dela 
včasih hiter, uspemo spregovoriti 
nekaj besed. V spominu nam bodo 
ostale besede učiteljice zgodovine, 
ki je povedala, da ni niti za hip okle-
vala ob povabilu na cepljenje: »Dob-
ro vem, da so bile epidemije stalnica 
naše preteklosti in koliko smrti otrok 
in odraslih so terjale, koliko otrok je 
umrlo zaradi bolezni, ki smo jih da-
nes s cepljenjem izkoreninili …«

Zato pozivamo vse, da se prija-
vite na cepljenje, saj bomo le tako 
uspeli zajeziti širjenje virusa, ki 
nam je življenje obrnil na glavo. 
Prijavite se lahko prek nacional-
ne aplikacije zVEM na povezavi: 
https://zvem.ezdrav.si/.

Covid ni navadna gripa, tudi osebe brez prej pridruženih 
bolezni, ki bi imele pred seboj še znaten del življenja, 
lahko utrpijo najhujši izid ali pa imajo trajne posledice.

Občina Trbovlje ima precepljenost med boljšimi v državi in sku
paj se potrudimo, da bomo z dobro precepljenostjo znižali šte
vilo okužb, da bomo lahko normalno zaživeli in da bolezen ne 
vzame nikogar več med nami.
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Cepljenje je edina možnost, 
 

Bodimo v Trbovljah vzgled.  

Čim prej se prijavite na cepljenje na
 

zvem.ezdrav.si/cepljenje

da premagamo virus in zaživimo normalno življenje!
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BREZPLAČNO

REŠI SI ŽIVLJENJE

https://www.program-svit.si 

Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju 

predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske med 50. in 74. letom 

starosti, in sicer vsaki dve leti.

Rak na debelem črevesju je eden najpogostejših rakavih obolenj v Sloveniji. Zaradi poznega odkrivanja raka na debelem 

črevesju in danki ima omenjeni rak še vedno visoko umrljivost, zdravljenje pa je za bolnike dolgotrajno in naporno. Po 

podatkih NIJZ je rak debelega črevesja in danke v Trbovljah kar drugi najpogostejši rak. Prav tako je v Trbovljah odzivnost 

na presejalni program Svit pod slovenskim povprečjem, in sicer samo 60,1 % povabljenih se na povabilo odzove.

Sprejmi modro odločitev, 
odzovi se na povabilo 

programa Svit." 



Poskrbimo za čisto okolje. 
Ali vemo, kam spadajo odpadki, ki nastajajo v naših domovih?

MEŠANA 
EMBALAŽA

STEKLENA 
EMBALAŽA

PAPIR 
IN KARTON

MEŠANI 
KOMUNALNI 

ODPADKI

BIOLOŠKI 
ODPADKI

KOSOVNI 
ODPADKI

NEVARNI 
ODPADKI

ODPADNO 
JEDILNO 

OLJE

plastična in 
kovinska 
embalaža

tetrapaki

vrečke

folije

ODPADNA 
ELEKTRIČNA IN 
ELEKTRONSKA 

OPREMA

TEKSTIL

Ti odpadki so 
namenjeni 
reciklaži.

steklenice

kozarci za 
vlaganje

POZOR!
Razbite šipe, 
pepelniki, kristal, 
navadne žarnice 
itn. sodijo med 
mešane 
komunalne 
odpadke. Varčne 
žarnice in sijalke 
spadajo med 
nevarne 
odpadke.

Ti odpadki so 
namenjeni 
reciklaži.

časopisi

revije

letaki

zvezki

knjige in 
pisma

pisarniški 
papir

karton in 
kartonske 
škatle

lepenka

različna 
druga 
papirna 
embalaža

Ti odpadki so 
namenjeni 
reciklaži.

smeti od 
pometanja

vrečke iz 
sesalnikov

cigaretni 
ogorki

plenice

higienski vložki 
in tamponi

sanitetni 
odpadki (vata in 
vatirane palčke, 
obrazne maske, 

rokavice …)

vlažilni robčki

neuporabne 
igrače

neuporabna 
oblačila in 
čevlji

čistilne krpe

umazana 
embalaža

razbite šipe

neuporabna 
pisala

povoščen 
papir od živil

drugi odpadki, 
ki niso primerni 
za reciklažo

Ti odpadki se 
odpeljejo na 

obdelavo, 
preostanek se 

deponira ali 
odstrani.

ostanki sadja 
in zelenjave

netekoči 
ostanki 

kuhane hrane

kavna 
usedlina

papirnate 
vrečke in 

brisače

ostanki od 
šiljenja

lesni pepel

zeleni vrtni 
odpadki

Ti odpadki so 
namenjeni 

kompostiranju.

leseno pohištvo 
(mize, stoli, 
omare, 
postelje …)

vzmetnice

vrtna oprema iz 
plastike ali lesa 
(mize, stoli …)

kovinski 
predmeti 

(pomivalna 
korita, stojala 

za perilo, 
radiatorji …)

oblazinjeno 
pohištvo

preproge

sanitarna 
keramika

športna oprema

zbirni center Neža

naročilnica za 
odvoz kosovnih 

odpadkov

odpadna 
zdravila

embalaža čistil

barve in laki

odpadna olja

kemikalije

razredčila

baterije in 
akumulatorji

topila

neonska in 
halogenska 
svetila

živosrebrni 
termometri 

zbirni center Neža

akcija zbiranja 
nevarnih 

odpadkov

odpadno 
jedilno olje 

ulične zbiralnice

Golovec 7 (nekdanja 
zbiralnica na 

Savinjski cesti, pri 
Miku)

Ulica Sallaumines 
9, pod policijo

Ulica Sallaumines 
5 a, most

Tržnica, 
Trg svobode 12

Trg revolucije 4, 
zgornje odjemno 

mesto

Kolonija 1. maja 26

KS Čeče, pri 
gasilskem domu

KS Čeče, pri Božiču

oblačila

čevlji

torbice

posteljnina

brisače

odeje

plišaste igrače

ulični zbiralniki 
(za uporabna 

oblačila)

pred prostori 
Rdečega križa

na Ulici 1. junija 4

pri župnišču sv. 
Martina na Trgu 
Franca Fakina

pri cerkvi sv. 
Marije na 

Ulici 1. junija

zbirni center 
Neža (zbiralnik  

družbe Tekstilko)

v zabojnike 
za mešane 
komunalne 

odpadke 
sodi predvsem 
umazan tekstil

mali 
gospodinjski 
aparati

 baterije in 
akumulatorji

računalniška 
oprema in 
zabavna 
elektronika

elektronske 
igrače

preostala 
mala oprema 
in orodje

hladilniki in 
zamrzovalne 

skrinje

pralni in 
pomivalni 
stroji

mikrovalovne 
pečice

sesalniki

televizorji, 
računalniki, 

monitorji 

zeleni ulični 
zbiralniki (za 

manjše odpadke)

Golovec 7 (nekdanja 
zbiralnica na 

Savinjski cesti,
pri Miku)

Ulica Sallaumines 3

Ulica 1. junija 4

Trg revolucije 18

Kolonija 1. maja 26

zbirni center Neža

akcije zbiranja 
odpadne električne

 in elektronske 
opreme

Zbirni center Neža
Delovni čas

Ponedeljek
Torek 
Sreda

Četrtek 
Petek

Sobota
Nedelja

7.00–15.00
7.00–15.00
7.00–17.00
7.00–15.00
7.00–15.00
9.00–13.00
/

Več o ločenem 
zbiranju komunalnih 

odpadkov najdete na spletni 
strani Komunale Trbovlje: 

www.komunala-trbovlje.si.

ALI STE VEDELI?

?
Zaščitne maske spadajo 
med mešane komunalne odpadke.?

Vlažilnih robčkov, vatiranih paličic in drugih higienskih 
pripomočkov ne smemo metati v WC-školjko, ampak 
spadajo med mešane komunalne odpadke.?

Kozmetična in druga embalaža pod pritiskom 
(spreji …) spada med nevarne odpadke.?

Baterij nikoli ne smemo odlagati v naravo ali med mešane komunalne 
odpadke, ampak vedno med nevarne odpadke. Vsebujejo izjemno 
nevarne snovi, kot je živo srebro, ki lahko močno onesnažijo okolje.?

Približno 150 let traja, da se v naravi razgradi plastična vrečka. 
Prve plastične vrečke so izdelali pred približno 60 leti.?

Biorazgradljivi ostanki kosila spadajo med biološke odpadke, 
kosti iz goveje juhe pa med mešane komunalne odpadke. ?

Pretečena zdravila spadajo 
med nevarne odpadke. ?

Odpadno jedilno olje povzroča škodo v naravi in 
kanalizacijskem sistemu. Če ga zbiramo ločeno, pa 
iz njega nastane surovina za nove izdelke. ?

ODTRGAJ ME
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ODTRGAJ ME
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Uredništvo

Letošnja čistilna 
akcija Trbovelj je 

bila malo drugačna. 
Prilagojena je bila 

trenutnim razmeram, 
hkrati pa so se 

udeleženci z objavo 
fotografije o njihovem 

sodelovanju na akciji 
potegovali tudi za 

bogate nagrade. 
Skupno smo zbrali 

več kot 5,6 tone 
odpadkov. 

IZBRANI NAGRAJENCI 
FOTONATEČAJA 
#OČISTIMOTRBOVLJE

Po letu premora so Trboveljčani 
spet čistili mesto in pokazali, da jim 
je mar za naravo in okolje, v katerem 
živijo. V akciji so sodelovala številna 
društva, trboveljski gasilci in Dru-
štvo za podvodne dejavnosti Trbovlje 
ter posamezniki, ki so kljub občas-
nim snežnim padavinam in nizkim 
temperaturam uspeli očistiti velik 
del Trbovelj. 

Potapljači so skupaj z gasilci čistili 
strugo Trboveljščice, ki je bila očiš-
čena vse od pokopališča pa do žele-
zniške postaje. V njej so našli številne 
odpadke – hladilnik, sveče, stiropor, 
sode ..., ki v naravo nikakor ne sodijo. 

Očiščeni so bili tudi območje Kip, 
okolica Ulice 1. junija 4, sprehajalne 
poti proti Kipam in Retju, cesta proti 
Bevškem, okolica nekdanjih rudar-
skih vhodov, cesta od bolnišnice do 
Kleka ter številna druga območja, na 
katerih so pridni prostovoljci naravo 
očistili smeti.

Naša kultura se kaže tudi z odno-
som do narave, zato so takšne akcije 
zelo pomembne za ozaveščanje ljudi 
o tem, da smo za naravo odgovorni 
vsi. Vsak posameznik lahko stori ve-
liko in naša naloga je, da smeti odvr-
žemo v zabojnike in ne na travnik, v 
gozd ali potok.

ČISTILNA AKCIJA #OČISTIMOTRBOVLJE

Podeljene tudi bogate 
nagrade

Občina Trbovlje je v sodelovanju 
s podjetjem RSH pripravila bogate 
nagrade. Prva nagrada je bil prenosni 
računalnik, druga nagrada zvočniki 
in tretja nagrada tiskalnik. Udele-
ženci so namreč lahko sodelovali na 
fotonatečaju #OčistimoTrbovlje in 
se tako potegovali za bogate nagrade.

Skladno s pravili fotonatečaja je 
komisija izbrala tri fotografije, ki 
so na najizvirnejši način prikazale 
udeležbo na čistilni akciji. Nagra-
jenci, ki so prejeli bogate nagrade, 
so naslednji:

Hvala vsem, ki ste sodelovali 
na čistilni akciji in prispevali 
k čistejši naravi. Upamo, da 
v prihodnje takšne čistilne 
akcije ne bodo potrebne, saj 
bo to pomenilo, da smo vsi 
skupaj spremenili odnos do 
narave in da vanjo ne odla
gamo več odpadkov.

Prenosni računalnik (prvo 
nagrado) je prejela Rebeka 
Novak oziroma Društvo Šent.

Zvočnike (drugo nagrado) je 
prejela Marinka Pavlič.

Tiskalnik (tretjo nagrado) 
prejel Klemen Klenovšek.

Čistili so posamezniki, društva, šole ...

Čistilna akcija #OčistimoTrbovlje.

Zbrali smo več kot 5,6 ton odpadkov.
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Uredništvo

Ribiška družina 
Trbovlje ima že 

dolgoletno zgodovino. 
Ustanovljena je bila 

leta 1946, takrat pod 
imenom Ribiško 
društvo Trbovlje, 
od leta 1957 pa je 
preimenovano v 
Ribiško družino 

Trbovlje; pod tem 
imenom jo poznamo 

danes. Mogoče komu 
ribiška družina, ki ima 

42 članov, ni dovolj 
poznana, zato vam 

v kratkem intervjuju 
predstavljamo, katere 

so njihove naloge. 

»VSAKO LETO JE V 
TRBOVELJŠČICO IN BEVŠČICO 
VLOŽENIH 30 TISOČ RIB«

Katere vse so vaše naloge, pri-
stojnosti?

»Ribiška družina Trbovlje je dru-
štvo, ki deluje v javnem interesu. 
Pohvalimo se lahko z dolgoletno 
tradicijo, saj ta družina, seveda pod 
drugačnim imenom, obstaja že vse 
od leta 1946, leta 1957 pa so prev-
zeli ime, pod katerim jih poznamo 
danes. Trenutno ima društvo že 42 
članov, na kar smo seveda zelo po-
nosni. Spekter nalog je izjemno ši-
rok. Naše glavno vodilo je upravlja-
nje z ribiškim okolišem, varovanje 
vode ter vodnih in obvodnih sis-
temov … Poleg tega redno z ribami 
poribjavamo tudi reke in potoke, 
predvsem Trboveljšičo in Bevščico. 
Te ribe so pridobljene iz sonaravne 
gojitve in ribogojnice. V poveza-
vi s tem izdelujemo tudi mnenje k 
osnutku gojitvenega načrta za naš 
okoliš. Poleg tega sodelujemo tudi 
z inšpekcijskimi organi za zaščito 
vode pred onesnaženjem, organi-
ziramo čuvajsko službo in člane ne-
nehno vzpodbujamo za strokovno 
izobraževanje, ki je nujno za kako-
vostno opravljanje našega dela.« 

Vsako leto v Trboveljščico, 
Bevščico in v Savo vložite tudi kar 
nekaj rib. Koliko in katere vrste? 
Imate kakšne posebne pogoje in 
pravila, ki jih morate upoštevati?

»Vse se začne s smukanjem, da 
pridobimo ikre in vzgojimo ribe. 

RIBIŠKA DRUŽINA TRBOVLJE

»Poleg tega sodelujemo tudi z inšpekcijskimi organi za zaš
čito vode pred onesnaženjem, or ganiziramo čuvajsko službo in 
člane nenehno vzpodbujamo za strokovno izobraževanje, ki je 
nujno za kakovo stno opravljanje našega dela.«

Smukamo potočno postrv za vla-
ganje v naše vodotoke, šarenko pa 
za vzrejo in prodajo za prehrano 
ljudi in sulca za vlaganje v Savo. V 
Trboveljščico in Bevščico maja ali 
junija glede na vodostaj potokov 
vložimo okoli 30 tisoč rib. V potoke 
se vlaga samo avtohtona potočna 
postrv. Zelo je namreč pomembno, 
da se v vodotoke vlagajo avtohtone 
vrste rib, saj s tem skrbimo za urav-
noteženo stanje naših vodotokov. 
Po enoletnem ciklusu ribe iz Tr-
boveljščice in Bevščice izlovimo in 
vložimo v Savo.«

Kako dolgo že vlagate ribe v Tr-
boveljščico? Je sploh dovolj čista za 
preživetje rib? Koliko jih povpreč-
no preživi po tem, ko jih vložite v 
potoke?

»Vlaganje rib v naše potoke in 
reko Savo poteka vse od leta 1957, 
ko je bila zgrajena Ribogojnica Tr-
bovlje. Načelno so naši potoki do-
volj čisto okolje za ribe, seveda pa 
bi bilo veliko bolje brez odpadkov, 
ki jih vedno znova ljudje odlagajo v 
potoke. Od 30.000 rib, ki jih vloži-
mo, jih povprečno preživi nekje od 
1.500 in 3.000, seveda je vse odvisno 
od vremena in prisotnosti čapelj, ki 
so postale velik problem v vseh slo-
venskih vodotokih.«

Kakšne pogoje potrebujejo ribe, 
ki živijo v sladkih vodah?

»Najpomembnejši od vsega sta 
čista voda in hrana, seveda pa tudi 
čim manj plenilcev, kot je čaplja, in 
v Savi tudi cormoran. Drugače pa ni 
drugih posebnih pogojev.« 

Bi mogoče želeli z nami deliti še 
kakšno zanimivost?

»Za naše društvo je zelo po-
membno, da se lahko pohvalimo s 
podatkom, da je naša ribogojnica z 
vališčem prosta virusov (VHS/IHN), 
ki so za avtohtone ribe, ki živijo na-
ših vodah, izjemno nevarni. Kot za-
nimivost pa se radi pohvalimo tudi s 
tem, da Savo že naseljuje tudi vidra, 
kar pomeni, da je to območje že do-
seglo določeno stopnjo čistosti.«

Njihovo delo zajema najrazličnejše naloge.

Od 30.000 rib, ki jih 
vložimo, jih povprečno 
preživi nekje od 1.500 
in 3.000, seveda je vse 
odvisno od vremena in 
prisotnosti čapelj, ki so 
pos tale velik problem 
v vseh slovenskih 
vodotokih.

Dolgoletna zgodovina ribiške družine.
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NAJ NJEGOVA LUČ 
SVETI ŠE NADALJNJIH 
250 LET

ZAŽIVEL KIP RUDAR PROMETEJ

Minilo je leto dni od 
podane pobude, da se 

v spomin in zahvalo 
vsem rudarskim 

rodovom postavi 
spomenik, ki bo trajno 

zaznamoval več kot 
250-letno rudarjenje 
v teh krajih. Celotna 

zgodovina Zasavja 
ter njen gospodarski 
in družbeni razvoj so 

vsestransko povezani s 
premogovništvom.

Trbovlje, 
novomedijsko mesto

Pri Zasavčanih je še vedno živo 
prisotna rudarska tradicija in spo-
menik Rudar Prometej bo večno 
spominjal zdajšnje in prihodnje 
generacije, kako pomembno je bilo 
premogovništvo za nastanek in us-
pešen razvoj tega območja. Avtor 
kipa je akademski kipar mag. Zoran 
Poznič, rojen Trboveljčan, ki tudi 
tako nadaljuje tradicijo zasavskih 
likovnih umetnikov – Stojana Ba-
tiča, Janeza Kneza in drugih – pri 
ustvarjanju umetniških del z ru-
darsko tematiko.

V društvu za gradnjo spomenika 
Rudar Prometej niso našli finanč-
nega investitorja, zato so se odločili 
za gradnjo na osnovi donatorstva 
in prostovoljnega dela. Odziv ljudi 

je bil tako odličen, da je Rudar Pro-
metej postal ljudski spomenik.

Svetlobni spektakel nad mes-
tom je ponazoril in vsaj simbolično 
odprl postavitev velikanskega ru-
darja, ki je še v času, ko je bil skrit v 
plastično folijo, postal prava fotoa-

trakcija. Kaj bo šele zdaj, ko je mo-
gočna železna postavitev razkrila 
svojo pravo podobo – rudar je dobil 
utripajoče srce iz kuolma in njego-
va luč vsako noč sveti na drajeršoht. 
Srečno!

Vsem donatorjem, pokrovite-

ljem in veliko prostovoljcem se 
iskreno zahvaljujejo za denar-
ne prispevke in opravljeno delo. 
Uradno odprtje s kulturnim pro-
gramom in z ljudskim slavjem je 
preloženo na čas, ko bodo to omo-
gočale epidemiološke razmere.

DELAVSKI DOM TRBOVLJE SE POČASI ZNOVA ODPIRA
Bogdan Šteh, 
Delavski dom Trbovlje

Kar precej časa je že minilo od 
zadnjih prireditev v Delavskem 
domu Trbovlje. Seveda so nam v 
veliko veselje in izziv tudi spletne 
prireditve, ki jih pripravljamo sami 
ali v sodelovanju z drugimi javnimi 
zavodi in društvi iz občine. 

A dogodki v živo imajo svoj čar in 
končno je napočil čas, da smo lah-
ko obiskovalcem ponudili vsaj ne-

DELAVSKI DOM TRBOVLJE

kaj od siceršnje ponudbe. 16. aprila 
smo odprli prvo razstavo v galeriji 
po oktobru 2020. Predstavili smo 
dela slikarja in likovnega pedago-
ga Milana Rijavca, ki je del svoje 
umetniške poti preživel kot učitelj 
na trboveljski gimnaziji. Razstava 
je nastala v sodelovanju s slikarjevo 
vnukinjo Natašo Rijavec in z JSKD 
Trbovlje. Žal v živo še ne moremo 
izpeljati glasbenih prireditev, ki jih 
veliko ljudi pogreša, smo pa zato 
po spletu ponudili na ogled koncert 
glasbenega kolokvija Godalkanje, v 

katerem ustvarjajo mladi umetniki 
pod vodstvom Bojana Cvetrežnika 
(Terra Folk). V gledališki dvorani je 
Občina Trbovlje skoraj v celoti po-
snela osrednjo slovesnost ob pra-
zniku dneva boja proti okupatorju. 
Aktivni smo tudi s projektom RUK, v 
katerem se odvijajo aktivnosti, kot so 
bile predvidene (raziskovalno delo, 
rezidence, pilotni projekti s podjetji 
in z umetniki, izobraževalni pro-
gram itn.), DDTlab pa je sodeloval 
tudi na tednu robotike v Tehnoparku 
Celje. Tudi kino DDT ne sedi križem 

rok, medtem ko čaka, da se gledalci 
(in kokice) vrnejo v dvorane, ampak 
je skupaj z Art kinomrežo Slovenije 
gledalcem ponudil KinoVod, kjer si 
lahko iz ponudbe izberete film prav 
za vas, ob času, ki vam najbolj ustre-
za. Izbor filmov je zelo kakovosten in 
upamo, da bodo tudi takšni projekti 
pripomogli k temu, da se poteši že-
lja po filmski umetnosti do trenutka, 
ko bomo lahko ponovno odprli vra-
ta kinodvorane. Ljubitelji kina pa že 
lahko brskajo po obnovljeni spletni 
strani Kina DDT. 

Kip rudar Prometej. Avtor: Janez Dornik
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KUOLMČKI – IZ TRBOUSKEGA ZGODOVINSKEGA 
LADLCA NA PAPIR

PRILOŽNOST ZA MLADE (18–30 LET) 
NA PORTUGALSKEM OTOKU MADEIRA

KNJIGA KATRE HRIBAR FROL

ZAVOD ZA MLADINO IN ŠPORT

V marcu je luč sveta 
ugledala drobna 

knjižica z naslovom 
Kuolmčki Katre 

Hribar Frol. 

Iščemo dve mladi 
osebi za 2-mesečni in 

9-mesečni projekt. 

Uredništvo

ZMŠT

Avtorica zapise o zgodovini Tr-
bovelj ter z njo povezanih pravljič-
nih bitij in čarobnih pripovedk re-
dno objavlja v občinskem časopisu 
Sr(e)čno Trbovlje in z njimi približa 
lokalno preteklost otrokom in ot-
rokom po duši. Lokalna zgodovina 
in njeno poznavanje sta po avto-
ričinem mnenju osnova, na kateri 
zraste ljubezen do domačega kraja, 
navezanost nanj in želja prispe-
vati k njegovemu razvoju. Zgodo-
vinskim podatkom, ki jih avtorica 

Si želiš novih izkušenj in znanj? 
Pobega iz domačega okolja? Že-
liš krepiti znanje tujih jezikov in 
spoznati ljudi iz celotne Evrope? Če 
je odgovor da, imamo zate idealno 
priložnost. 

V okviru programa Evropska so-
lidarnostna enota sta na voljo dve 
prosti mesti za opravljanje pro-
stovoljnega dela na otoku Madeira. 
Oba projekta potekata pod okriljem 
organizacije Teatro Metaphora 
ter spodbujata kreativno izraža-

črpa iz zakladnice znanja in knjig 
Tineta Lenarčiča, je dodala avtorske 
pravljice, ki v naše kraje postavlja-
jo pravljična bitja in prepletajo nji-
hove usode z življenjem lokalnih 
prebivalcev. Zbrana besedila so v 
obliki publikacije izšla pod okri-
ljem Univerze za tretje življenjsko 
obdobje zasavske regije, na pobudo 
Zvonke Selan in ob pomoči Zavoda 
za kulturo Delavski dom Trbovlje. 
Ilustracije je ustvaril Ervin Matešič, 
prevod v angleški jezik, ki je nastal 
na pobudo podjetja Dewesoft, pa je 
pripravila Severina Siter. Na Uni-
verzi za tretje življenjsko obdobje 
so knjige podarili vsem osnovnošol-
skim knjižnicam ter posameznikom 
in skupinam, ki v Trbovljah delujejo 
na področjih kulture, javnosti in tu-
rizma z namenom prenesti in ohra-
njati lokalno izročilo na generacije 
in za generacije, ki še prihajajo. Ne-
kaj izvodov je še na voljo in nestrpno 
čakajo na nove, pripovedk in znanja 
željne bralce.

nje, delo z različnimi skupinami 
in delo z drugimi mednarodnimi 
prostovoljci na različnih projektih 
v okviru organizacije. S pomočjo 
programa ti EU krije potne stroške, 

Kratkoročni 
2-mesečni projekt
Kdaj: poletje 2021 
(odhod junija/julija) 

Dolgoročni 
9-mesečni projekt
Kdaj: odhod maj/junij 
2021 oz. po dogovoru

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

stroške hrane in nastanitve, vsak 
prostovoljec pa dobi tudi žepnino. 

Za več informacij piši na naslov: 
vesna.lenic@zmst.si ali pokliči na 
03 56 12 886.
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»JASNI CILJI, VISOKA MOTIVACIJA 
… MORAJO BITI VODILO ZA 
NASLEDNJIH 30 LET V NAŠI 
PRELEPI DOMOVINI.«

INTERVJU – MAJOR BOJAN ŠOPER

Bojan Šoper je v 
letu 2020 prejel 

prvojunijsko nagrado 
za pomembne 

prispevke pri 
osamosvojitvi 

Slovenije. Bojan Šoper 
se je v vrste slovenske 
častniške organizacije 

neizbrisno zapisal 
kot dolgoletni 

predsednik OZSČ 
Trbovlje in neumoren 
organizator strelstva. 

Gotovo je v naših 
vrstah malo takšnih, 

ki se z Bojanom ne 
bi srečali v Trbovljah, 

na strelišču Agnez 
- Ojstro ali na 

prireditvah ZSČ na 
različnih koncih 

Slovenije. Ker letos 
zaznamujemo 

30-letnico samostojne 
Slovenije, smo z njim 

opravili intervju. In kaj 
nam je povedal?

Uredništvo

Za vami je bogata zgodovina 
udejstvovanja v vojaških organi-
zacijah. Kako ste vanjo vstopili in 
kako se je pravzaprav odvijala vaša 
častniška kariera?

»Po končani šoli za rezervne ofi-
cirje pehote v Bileći in stažiranju v 
Karlovcu sem v letu 1976 dobil raz-
pored v Občinski štab Teritorialne 
obrambe Trbovlje, kjer sem v re-
zervni sestavi postal poveljnik voda 
netrzajnih topov in leta 1978 sprejel 
izziv ter se zaposlil v stalni sestavi 
trboveljskega občinskega štaba TO. 
Kot načelnik za operativno-učne 
zadeve sem se posvetil načrtova-
nju usposabljanja, izvedbi priprav 
starešinskega kadra v poveljstvih 
in enotah ter spremljanju usposa-
bljanja enot TO. Poleg tega sem pri 
svojem delu skrbel za enote OŠTO iz 
prostorskih struktur enot pa tudi za 

enote iz manevrske strukture iz 33. 
brigade TO, in sicer poveljstvo s pri-
štabnimi enotami in 1. bataljon, za 
katere je bil odgovoren moj OŠTO. 
V 87. OBMŠTO sem bil leta 1991 na-
čelnik za operativni učne zadeve, 
že leta 1992 sem postal namestnik 
poveljnika 87.OBMŠTO in dolžnost 
opravljal do leta 1998, ko sem od-
šel v PŠTO ZŠP, kjer sem opravljal 
dolžnost načelnika za obveščevalne 
zadeve vse do leta 2000, nato še tri 
leta naloge namestnika poveljnika 
v učnem centu logistike v vojašnici 
Cerklje ob Krki. Po tem pa sem bil še 
eno leto načelnik za obveščevalne 
zadeve v 157. LOGB v Grosupljem. 
Od leta 2004 do leta 2011 pa sem bil 
poveljnik enote tehničnih skladišč.«

Letos praznujemo 30 let osa-
mosvojitve Slovenije; k temu 
pomembnemu dogodku za Slo-
venijo ste tudi sami veliko prispe-
vali. Kako se spominjate takra-
tnega časa? Kako bi opisali tisto 
obdobje?

»Po plebiscitu v decembru 1990 
je sledilo veliko olajšanje, saj smo 
se takrat glede na odločilno in ned-
voumno izraženo željo državljank 
in državljanov Slovenije prepričali, 
da so bila naša prizadevanja v pre-
teklosti pravilna in da je prav, da 
gremo ob zaostritvi do konca. V ob-
dobju od plebiscita do začetka vojne 
za Slovenijo in vse do izgona zad-

njega vojaka iz Slovenije so poteka-
la intenzivna usposabljanja enot in 
štabov TO s ciljem krepitve usposo-
bljenosti in izurjenosti posamezni-
kov in enot za obrambo domovine. V 
učnem centru Teritorialne obrambe 
v Pekrah in centru Iga pri Ljubljani 
se je 15. maja 1991 začelo prvo uspo-
sabljanje slovenskih nabornikov. 
Kmalu za tem, 23. maja, je prišlo do 
prvega incidenta med JLA in TO. 6. 
aprila 1991 je stopil v veljavo novi 
zakon o obrambi, ki je obrambne 
zadeve uvrstil le v pristojnosti dr-
žave, zmanjšal pristojnosti občin 
in pokrajin pri vodenju obrambnih 
zadev ter postavil izhodišča za na-
daljnjo reorganizacijo štabov TO. V 
mesecu maju 1991 je sledila reorga-
nizacija štabov TO. Iz 62 občinskih 
štabov se je v celotni Sloveniji obli-
kovalo 27 območnih štabov. Tako je 
bil v Trbovljah sedež 87. OBMŠTO, 
ki je poveljeval zasavskim občinam 
in Laškemu ter Radečam. Ta reor-
ganizacija je bila v neprimernem 
času, saj je ob 40. podrejenih eno-
tah vodenje in poveljevanje precej 
oteženo. V novem poveljstvu sem 
bil na dolžnosti načelnika operati-
ve. Celotno obdobje vojne sem bil po 
odločitvi poveljnika pri enotah na 
terenu, predvsem tam, kjer je bila 
potrebna konsolidacija. Sodeloval 
sem pri obrambi Kuma in vodil po-
gajanja s pripadniki JA v Zidanem 
Mostu itn. Zelo sem ponosen, da je 

ZSČ Trbovlje pred 10 leti uspelo na-
pisati in izdati knjigo Vloga Zasav-
čanov pri osamosvajanju Slovenije. 
Naklada je bila 700 izvodov; te smo 
brezplačno podelili našim pripadni-
kom TO. Knjiga je objavljena tudi v 
elektronski različici na naši spletni 
strani ZSČ Trbovlje.«

Bojan Šoper je v letu 2020 prejel prvojunijsko 
nagrado – najvišje občinsko priznanje. 

Za našo samostojnost se 
je treba boriti vsak dan. Ne 
smemo obupati. Za vsakim 
porazom je treba doseči 
dve zmagi.

Kako močna je bila želja po osa-
mosvojitvi države v Zasavju?

»Leto 1990 mi ni ostalo samo v 
prijetnem spominu, saj smo tistega 
leta prejeli ukaz za oddajo orožja v 
varovanje JLA. Zelo me je razočaralo, 
da je tak ukaz prišel iz vrha RŠTO, ki 
sta ga vodila Slovenca. Seveda smo 
se v Trbovljah temu ukazu odločno 
uprli. Na pobudo komandanta OŠTO 
majorja Matjaža Piškurja je Skup-
ščina Občine Trbovlje sprejela oster 
protest in ga je poslala predsedstvu 
Republike Slovenije. Naslednjega 
dne se je delegacija iz Trbovelj ude-
ležila konference ZRVS Slovenije, ki 
je potekala v Domu JLA v Ljubljani, 
in seznanila prisotne s sramotnim 
ukazom o oddaji orožja ter jim pre-



Julija Kandolf, OŠ NHR Hrastnik  Log

SLOVENSKEGA NARODA SIN

ZVEZA BORCEV NOB TRBOVLJE V MESECU UPORA

Radigoj Perger, 
DGM za Zasavje

Bogdan Šteh, predsednik 
Zveze borcev NOB Trbovlje

Društvo generala Maistra za 
Zasavje je uspešno izvedlo že 10. 
nagradni likovno-literarni nate-
čaj, tokrat z naslovom Slovenske-
ga naroda sin. V zgodovini Sloven-
cev je bilo veliko posameznikov, ki 
so – tako kot Rudolf Maister – na 
svojstven in neminljiv način vpli-
vali na življenje vseh. O njih se uči-
mo v šoli, zaradi njih je naše živ-
ljenje lažje, lepše, varnejše.

Nagrajenci letošnjega nateča-
ja so: Julija Kandolf, 7. L, OŠ na-
rodnega heroja Rajka Hrastnik 
-  Log, Klara Smrkolj, 4. C, OŠ Iva-
na Kavčiča Izlake, Luka Šere, 3. A, 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, Sara 
Branda, 7. A, OŠ Ivana Cankar-
ja Trbovlje, Nika Martinčič, 6. A, 
OŠ Ivana Skvarče Zagorje, in Ema 

Trboveljska zveza borcev kon-
čuje zelo pestro obdobje, čeprav 
prireditve na prostem še niso do-
voljene. A priložnosti za aktivnosti 
je bilo tudi brez tega dovolj, saj sta 
april in maj že po tradiciji mese-
ca, ko se zvrsti največ dogodkov, 

DRUŠTVO GENERALA MAISTRA ZASAVJE

ZVEZA BORCEV NOB

ki jih je treba zaznamovati. Tako 
je naš predsednik Bogdan Šteh na 
osrednji občinski slovesnosti ob 
dnevu upora proti okupatorju so-
deloval kot slavnostni govornik, 
v okviru slovesnosti pa sta skupaj 
z županjo Občine Trbovlje Jasno 
Gabrič odkrila obnovljene doprsne 
kipe trboveljskih narodnih he-
rojev. Vse v borčevski organiza-
ciji zelo veseli, da so se Tončka 

Čeč, Alojz Hohkraut, Fric Keršič 
in Franc Vresk tako vrnili v naš 
osrednji kulturni hram. Ob prazni-
ku so naše članice in člani obiskali 
partizanska obeležja ter pri njih 
položili cvetje in sveče. V mesecu 
aprilu smo sodelovali na seji po-
krajinskega odbora naše zveze za 
Zasavje. Ob 8. maju, dnevu osvo-
boditve Trbovelj, smo pripravili 
spletno proslavo, v okviru katere 

smo podelili zlato in srebrno pri-
znanje Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB dolgoletnima aktiv-
nima članoma, Elizabeti Škorjanc 
in Alfonzu Besednjaku. Tudi na ta 
način želimo izraziti svoje hvale-
žnost obema za njun velik prispe-
vek k delovanju zveze na občinski 
ravni. Vsi pa upamo, da se kmalu 
vidimo tudi v večjem številu na 
kateri izmed prireditev.
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nesla odločitev komandanta Ma-
tjaža Piškurja, da Trbovlje ne bodo 
predale orožja, ker je bilo kupljeno z 
našim denarjem in je varno hranje-
no v skladišču TO. Živo se spomnim, 
kako so prisotni odločitev koman-
danta OŠTO Trbovlje pospremili z 
aplavzom, nekateri pa so bili pre-
senetljivo zadržani. OŠTO Trbovlje 
imel takrat kar 1.450 kosov pehotne-
ga orožja, kar je bilo pet odstotkov 
vsega orožja v Sloveniji. V novembru 
in decembru 1990 smo ga iz skladi-
šča TO Trbovlje tajno premestili na 
šest skritih lokacij, enakomerno po-
razdeljenih na območju občine. Mis-
lim, da ti dogodki in naša odločnost 
jasno kažejo, kako velika želja je tlela 
v nas za osamosvojitev Slovenije.« 

Lani ste prejeli tudi najvišje ob-
činsko priznanje – prvojunijsko 
nagrado. Kaj za vas predstavlja 
prejeta nagrada?

»Presenečen sem bil že ob pobudi 
predsedstva ZSČ Trbovlje, da so me 
predlagali ob 30. obletnici vodenja 
naše organizacije in obletnici ne-
oddaje orožja TO Trbovlje 15. maja 
1990. Podpisal sem, da soglašam 
s predlogom za najvišje priznanje 
v naši občini. Če po pravici povem, 

nisem pričakoval pozitivne rešitve 
predloga našega predsedstva. Pri 
podelitvi so me prijetno presenetili 
kolegi in zastavonoše domoljubnih 
in veteranskih organizacij Zasavja s 
svojo prisotnostjo na podelitvi pri-
znanja v avli delavskega doma Tr-
bovlje. Vse pohvale Občini Trbovlje 
za vrhunsko organizacijo svečane 
podelitve.

Prvojunijska nagrada mi pome-
ni veliko čast in zadovoljstvo ter 
spodbudo za nadaljnje prostovoljno 
delo.«

Poleg tega ste prejeli tudi šte-
vilne nagrade na državni ravni. Kaj 
vam pomenijo vse te prejete na-
grade?

»Res je. Moje delo so opazili šte-
vilni, za kar sem prejel kar nekaj 
nagrad, predvsem za prizadevnost 
in dosežene rezultate. Med dru-

Prvojunijska nagrada 
mi pomeni veliko čast in 
zadovoljstvo ter spodbudo 
za nadaljnje prostovoljno 
delo.

Jasni cilji, visoka motivacija, moralna moč, enotnost Sloven
cev doma in po svetu, upoštevanje dobrih dosežkov drugih 
narodov, nagrajevanje in stimulacija ustvarjalnosti, najboljših 
idej in rezultatov ob doslednem spoštovanju socialne države 
nam po mojem mnenju morajo biti vodilo za naslednjih 30 
let v naši prelepi domovini.

gim imam priznanja in odlikovanja 
ZRVS, ZSČ ter častni znak svobode 
Republike Slovenije, ki je najvišje 
odlikovanje v RS. Na vsa prejeta pri-
znanja, zahvale in nagrade sem zelo 
ponosen, saj predstavljajo moja pri-
zadevanja za osamosvojite Sloveni-
je. Vsaka nagrada ima pri meni prav 
posebno mesto.« 

Kaj menite, da Slovenijo in ne 
nazadnje Zasavje čaka v prihodno-
sti, mogoče v naslednjih 30 letih?

»Slovenci imamo svoje korenine 
ravno na geostrateških prelomni-

cah oziroma v njihovi neposredni 
bližini. Na našem ozemlju se je 
srečevalo in spodrivalo veliko os-
vajalcev iz vrst številčnejših naro-
dov. Našim prednikom je v tradiciji 
naroda bogata zbirka uporništva 
in diplomatske spretnosti. To pa ni 
služilo popolnoma samo lastnim 
nacionalnim interesom, ampak v 
prejšnjem stoletju predvsem Du-
naju in Beogradu. Prek nas so šle 
burje in viharji. Žal nimamo nobe-
nega zagotovila, da ne bo spet tako. 
Nič nam ne pomaga, če tega noče-
mo vedeti ali – še slabše – če pred 
tem nenehno trepetamo. Vse, kar 
lahko storimo, je, da se tega zave-
damo in da smo na to pripravljeni. 
Za samostojnost se je treba boriti 
vsak dan. Ne smemo obupati. Za 
vsakim porazom je treba doseči 
dve zmagi. Jasni cilji, visoka mo-
tivacija, moralna moč, enotnost 
Slovencev doma in po svetu, upo-
števanje dobrih dosežkov drugih 
narodov, nagrajevanje in stimula-
cija ustvarjalnosti, najboljših idej 
in rezultatov ob doslednem spo-
štovanju socialne države nam po 
mojem mnenju morajo biti vodilo 
za naslednjih 30 let v naši prelepi 
domovini.«

Kumar, 7. C, OŠ narodnega heroja 
Rajka Hrastnik - podružnica Dol 
pri Hrastniku.

V društvu sicer vrsto let uspeš-
no sodelujemo z osnovnimi šolami 
v Zasavju; zahvaljujemo se vsem 
strokovnim delavcem in vodstvom 
šol, ki spodbujajo literarno-likov-
no udejstvovanje otrok, skupaj z 
domoljubnim vzgajanjem. Zave-
damo se, da sta bila motiviranje 
otrok in sodelovanje na natečaju 
to šolsko leto še težja, in sicer za-
radi znanih epidemičnih razmer 
v državi, ki močno vplivajo na vsa 
področja družbenega življenja, 
tudi na izobraževanje. 

Spominska brošura z nagraje-
nimi izdelki otrok je dosegljiva v 
fizični obliki na sedežu društva (v 
Zagorju), dostopna pa je tudi na 
spletni strani društva (http://dgm-
zasavje.blogspot.com/).



MEDNARODNO SODELOVANJE 
VRTCA TRBOVLJE IN ZLU

HVALEŽNOST 
IN SODELOVANJE – 
KLJUČNA V 2021

Tako bi začeli današnji zapis v 
Večgeneracijskem centru Zasavje. 
Zahvala je potrditev, da res delamo 
dobro. Naša udeleženka Vesna je v 
februarju in marcu poleg drugih ak-
tivnosti, ki se jih redno udeležuje, 

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA

obiskovala tudi spletni tečaj kali-
grafije. Nastal je čudovit izdelek, ki 
ga vidite na fotografiji. Zahvala nas 
ni pustila ravnodušnih. Napisana je 
v kaligrafskem slogu, zato nam je še 
posebno polepšala dan, poskrbela 
za dobro voljo in obenem narisala 
iskren nasmeh na obraz vseh za-
poslenih na ZLU. Košček veselja in 
hvaležnosti delimo tudi z vami.
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NOVO – začetek v septembru 2021
  –  Začetni tečaj francoščine A1 (40 ur) 
  –  Začetni tečaj nemščine A1 (40 ur)
  –  Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje (40 ur)
  –  Priprave na  izpite iz slovenščine za tujce (30 ur)

ZA ZAČETNIKE
  –  Računalniška pismenost za odrasle (60 ur) 
  –  Tečaj slepege tipkanja (40 ur)

ZA IZKUŠENE
  –  Excel – triki (40 ur) 

Prijavite se lahko osebno na ZLU ali prek spletne prijavnice www.zlu.si  
do 30. 6. 2021 oz. do zapolnitve skupine.

POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V IZOBRAŽEVANJE
 

Brezplačno svetovanje v Trbovljah in Zagorju

(osebno, telefonsko, na daljavo)

Pokličite: 03 56 31 191, 03 56 55 120 ali pišite: 

svetovanje@zlu.si in si rezervirajte prost termin. 

Projekti Erasmus so 
priložnost za nove 

ideje, nove vsebine 
povezovanje in 

sodelovanje tako 
znotraj kot zunaj 

Slovenije. 

Polona Trebušak, 
Zasavska ljudska univerza

Polona Trebušak, 
Zasavska ljudska univerza

Pogum za mednarodne obli-
ke sodelovanja nam je dal projekt 
Verižni eksperiment v vrtcu, v ka-
terem smo združili modrost odra-
slih, otroško energijo v izjemnem 
medgeneracijskem sožitju med 

vseživljenjskim učenjem, tehniko 
in kulturno dediščino. Gradnja ve-
rižnih členov je ostala trajna vsebi-
na v programu VGC Zasavje in nova 
oblika dela z otroki v zagorskem 
vrtcu.

Ker smo želeli, da se medge-
neracijsko sodelovanje odraslih in 
predšolskih otrok v Zasavju nada-
ljuje, smo za sodelovanju v nav-
dušili še Vrtec Trbovlje in skupaj 
na pobudo LU Jesenice pristopili 

k projektu Most do večkulturnega 
učenja in ustvarjanja, ki bo potekal 
do 30. 9. 2022. Izziv, s katerim se 
spoprijema projekt, je hitro stara-
nje prebivalstva. Aktivno staranje 
in solidarnost med generacijami so 
ključnega pomena za ustvarjanje 
Evrope za vse starosti. Znotraj pro-
jekta bomo spodbujali prenos zna-
nja in spretnosti starejših na mlajše 
generacije ter usposobili starejše 
mentorje/prostovoljce, ki poznajo 

Zasavska ljudska univerza je v letu 2021 vključena v kar štiri 
nove programe Erasmus+: smo ponosni nosilec dveletnega 
projekta KA2 Učenje na daljavo za ranljive ciljne skupine in 
partnerji v projektih Most do večkulturnega učenja in ustvar
janja, Kakovost v izobraževanju odraslih TER Boj proti lažnim 
novicam in dezinformacijam. 

lokalno dediščino, npr. rudarstva, 
za delo z otroki in jim tako ponudili 
priložnost za udejstvovanje v lo-
kalnem okolju in aktivno staranje. 

Tako so v Vrtcu Trbovlje že v 
nastajanju navodila za prvo leseno 
sestavljanko z motivom kultur-
ne dediščine, ki bo namenjena igri 
otrok. Otroci bodo z izdelovanjem 
posameznih delov igre pridobivali 
ročne spretnosti, pri risanju krepili 
sposobnost načrtovanja, matema-
tičnega razmišljanja in natančnos-
ti. Prek sodelovanja z upokoje-
nimi mentorji bodo pridobivali 
pomembne medgeneracijske ko-
munikacijske spretnosti, ki spod-
bujajo pozitiven odnos s starejšimi, 
ne nazadnje pa se bodo učili tim-
skega dela in sklepanja dogovorov. 
Saj veste, kako pravi pregovor: Kar 
se Janezek nauči, to Janez zna.

NOVO – začetek v septembru 2021
  –  Začetni tečaj francoščine A1 (40 ur) 
  –  Začetni tečaj nemščine A1 (40 ur)
  –  Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje (40 ur)
  –  Priprave na  izpite iz slovenščine za tujce (30 ur)

ZA ZAČETNIKE
  –  Računalniška pismenost za odrasle (60 ur) 
  –  Tečaj slepege tipkanja (40 ur)

ZA IZKUŠENE
  –  Excel – triki (40 ur) 

Prijavite se lahko osebno na ZLU ali prek spletne prijavnice www.zlu.si  
do 30. 6. 2021 oz. do zapolnitve skupine.

POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V IZOBRAŽEVANJE
 

Brezplačno svetovanje v Trbovljah in Zagorju

(osebno, telefonsko, na daljavo)

Pokličite: 03 56 31 191, 03 56 55 120 ali pišite: 

svetovanje@zlu.si in si rezervirajte prost termin. 

Udeleženka Vesna je 
opravila tečaj kaligrafije.



Kot vsa društva se tudi 
TDT srečuje s problemi 

druženja in prirejanja 
dogodkov. Kljub 

temu ne počivamo, 
ampak smo na podlagi 

strategije nadaljevali 
obveščanje članov in 
preostale trboveljske

populacije z 
rednim slikovnim 
oglaševanjem na 

oglasni deski.

BITI ALI NE BITI PODJETNIK?

TURISTIČNO DRUŠTVO 
TRBOVLJE MED KORONAKRIZO 

Joži Kukovič

Vse dogodke, ki bi se morali zgo-
diti, zaznamujemo s preteklimi fo-
tografijami. Tudi naše delavnice so 
aktivne; na njih po strogih ukrepih 

BREZPLAČEN PROGRAM UPORABNO PODJETNIŠKO ZNANJE ZA ZAČETNIKE

TURISTIČNO DRUŠTVO TRBOVLJE

izdelujemo spominek »košarica s 
premogom«. Aktivno smo sodelo-
vali pri projektu Inspiracija.

Sodelovanje za preboj turizma v 
Trbovljah bomo nadaljevali v DDT. 

Ker so najboljši pripovedovalci zgo-
dovine tisti, ki so jo doživeli (npr. 
življenje v kolonijah), nenehno sle-
dimo spominom in pripravljamo 
teme za snemanje, ki se bo odvilo, 

takoj ko bo mogoče. S prostovoljci 
smo se udeležili čistilne akcije. Na 
podlagi razpisa v časopisu Turistič-
ne zveze Slovenije smo obveščali 
morebitne prijavitelje za kulinarični 
in gastronomski spominek.

Ocenjujemo pa tudi, da je Obči-
na Trbovlje zdaj pripravljena, da se 
prijavi na razpis ob 30. jubilejnem 
letu projekta »Moja dežela, lepa in 
gostoljubna«.

Spominjamo se lanskoletnega 
sejma Alpe–Adria, na katerem smo 
bili prisotni vse štiri dni. Takoj ko bo 
mogoče, se bomo maksimalno pot-
rudili, da obiskovalce pritegnemo k 
obisku Trbovelj, ker imamo veliko 
novih produktov, ki bodo zanimali 
obiskovalce lepega ter z bogato kul-
turno in industrijsko dediščino pre-
žetega mesta. 

Kot je povedala županja na skle-
pnem dogodku evropskega projekta 
Inspiracija, je naše mesto z vzpo-
stavitvijo privlačnih točk postalo 
privlačnejše za prebivalce in obi-
skovalce. Pa srečno.

DRUŽBA                  www.srcnotrbovlje.si                  25

Kako postati uspešen 
podjetnik? Kaj je 

razlog, da eni uspejo, 
drugi ne? Odgovorov 

na to vprašanje je 
toliko, kolikor je 

podjetnikov na svetu. 

Nataša Pirnat Drobne, 
Zasavska ljudska univerza

Odličen izdelek še ne zagotovi 
uspeha; pomemben je dober po-
slovni model, ključnega pomena pa 
sta še marketing in prodaja. Osnova 
za dobre poslovne zgodbe je prava 
miselna naravnanost. 

Razmere, v katerih se trenutno 
nahajamo, so zelo specifične. Izgu-
ba službe ali čakanje na delo je pri-
peljalo do kreacije novih idej, za ka-
tere prej marsikdo ni vedel ali si jih 
ni upal realizirati. Zdaj pa je prišel 
čas, ko si vedno več ljudi upa ures-
ničiti sanje in stopajo na samostojno 
podjetniško pot. Toda kako začeti? 
Kaj je potrebno za uspeh? Kako iz-
delek oz. storitev učinkovito spraviti 
na trg? To so pogosta vprašanja, s 
katerimi se spoprijemajo.

Eno splošnih prepričanj, da je za 
začetek podjetništva potrebna velika 

finančna investicija, razbija veliko 
podjetniških zgodb, ki dokazujejo 
nasprotno. Pomanjkanje začetnih 
investicij nadomestijo s kreativno-
stjo, z inovativnimi pristopi in novi-
mi idejami, ki so trgu še nepoznane. 
Dober primer je mlada podjetnica, 
predavateljica in pisateljica Petra 
Škarja. Že pri 19 letih je stopila v pod-
jetniški svet, sicer iz delavske druži-
ne, in se na lastnih praksah, uspehih 
in neuspehih, učila podjetništva. Do 
danes je izdala že osem svojih knjig 

ter več kot deset knjig po nareku 
drugih avtorjev. Avtorske pravice za 
knjigo Ameriški milijonarji so spre-
govorili je prodala celo na kitajski trg. 
Poznana je tudi kot soustanoviteljica 
podjetja 500 podjetnic, d. o. o., danes 
pa je lastnica Založbe 5KA, v kateri 
podpirajo talentirane slovenske av-
torje. Petrina zgodba o neverjetnem 
vzponu nas je navdihnila, zato smo 
se na Zasavski ljudski univerzi odlo-
čili pomagati tistim, ki želijo uspeti 
na svoji poslovni poti. 

»Sem brez zaposlitve, zato hočem narediti nekaj zase. Želim 
se naučiti nekaj novega, nekaj, kar pride prav v življenju ...« Bi 
radi urejali stvari samostojno, se dodatno izobraževali, bolje 
vključili v družbo in ne veste, kako bi začeli?
Vabimo vas na pogovor o vaši nadaljnji izobraževalni in po
klicni poti. Pišite na valentina.uran@zlu.si ali pokličite 03 56 
31 191 oz. 030 366 777.

V okviru projekta Center za 
pridobivanje kompetenc Zasavje 
2018–2022 smo pripravili brezpla-
čen program Uporabno podjetniško 
znanje za začetnike, s katerim smo 
želeli »mladim« podjetnikom po-
magati na poti v svet podjetništva. Ta 
zna biti na začetku zelo »krut« in le 
najvztrajnejši uspejo. Dejstvo je, da 
vsak doživi neuspeh, pomembno pa 
je, kako se z njim spopade in kaj se je 
iz tega nauči. K sodelovanju smo po-
vabili Petro Škarja, strokovnjaka za 
mreženje Boška Praštala in finančno 
strokovnjakinjo Ano Vezovišek.

Odziv na razpisani program je 
bil neverjeten. Povpraševanje in 
prijave so prispeli od vsepovsod. 
Zaradi epidemije covid-19 so pre-
davanja potekala na daljavo; tako 
smo udeležencem prihranili čas in 
denar. Vsi, ki sodelujejo, z veseljem 
obiskujejo predavanja, navdušeni 
so nad izbranimi vsebinami, ki te-
meljijo na praktičnih primerih in 
razvijanju lastnih idej. Pravijo, da 
se znanje množi, če se deli, in pre-
davatelji nesebično delijo znanje in 
svoje izkušnje s skupino. Zaposleni 
na Zasavski ljudski univerzi pa smo 
dobili priznanje, da znamo in zmo-
remo izpeljati kakovostne programe 
tudi na daljavo. 

Več o možnostih pridobitve no-
vega poklica, udeležbe v programih 
za zaposlene in brezposelne najde-
te na www.zlu.si. 

Izdelki, predstavljeni na sejmu Alpe–Adria
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MUZEJSKA KNJIŽNA POLICA
ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE

V letošnjem letu 
bo Zasavski muzej 
Trbovlje praznoval 
70-letnico obstoja. 

Poleg občasne 
razstave »Muzej smo 

vsi! ZMT – 70 let« v 
septembru temu 

jubileju posvečamo 
tudi projekt Muzejska 

knjižna polica. Na 
profilih na Facebooku 

in Instagramu 
predstavljamo 

publikacije, ki so med 
delovanjem nastale 

izpod rok naših 
kustosov.

Žiga Blaj

Projekt smo začeli v marcu, na 
dan 150. obletnice smrti prvega žu-
pana Trbovelj. Prva predstavljena 
knjiga Župani naših Trbovelj opi-
suje izvor imena župan, njegov po-
men v preteklosti in nastanek mo-

dernih občin. Prikazani so: čas, v 
katerem so župani delovali, težave, 
s katerimi so se srečevali, in njihov 
prispevek k razvoju Trbovelj.

Ob svetovnem dnevu lutk, ki 
ga zaznamujemo 21. marca, je bilo 
predstavljeno delo Lutkarji in lut-
ke. V knjigi izveste zgodbo hrastni-
škega lutkovnega gledališča in se 
prepričate, kako pomembne so lut-
ke kot del narodne kulture in grad-
nik lokalne identitete. Delo je izšlo 
kot katalog stalne razstave Lutkarji 
in Lutke.

V okviru vseslovenske akcije 
muzejev in galerij Naprej v pretek-
lost smo predstavili dve publikaciji. 
Najprej vodič Etnološka pot: trbo-
veljske rudarske kolonije. Etno-
loška pot predstavlja kolonije kot 
kulturno dediščino, ki pripoveduje 
o prepletanju vsakdanjega življenja 
in dela od približno konca 19. sto-
letja naprej. Vodič opisuje mogoči 
poti in ponuja dodatne informacije 
o posameznih kolonijah.

Druga publikacija Laibach 4 de-
kade se navezuje na aktualno isto-
imensko razstavo. Publikacija prek 
izbrane kronologije po posameznih 
dekadah poudarja dogodke, ki so 
zaznamovali delovanje skupine. 
Poleg tega so predstavljeni tudi 
najpomembnejši dogodki tega ob-
dobja v Sloveniji in svetu, bogat pa 
je tudi izbor slikovnega gradiva.

Ob svetovnem dnevu zdravja, 
7. aprila, smo osvetlili pogled na 
Zgodovino zasavskega zdravstva. 
Knjiga ponuja splošen pregled ra-
zvoja medicine in medicinske zna-
nosti. V kronološko razdeljenih 
poglavjih prikaže razvoj zdravstva 
v Zasavju. Številne fotografije obo-
gatijo vpogled v zdravstvo in pope-
strijo podatke o njegovi zgodovini.

Mednarodni dan spomenikov, 
18. aprila, je sovpadal s predsta-
vitvijo knjige Spomeniki Zasavja: 
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje. Delo 
prikaže zgodovinska ozadja spo-
menikov, njihov pregled pa je čle-
njen na kronološka obdobja.

Sveti Florijan – zavetnik gasil-
cev – goduje 4. maja, zato smo ob 
tem dnevu predstavili knjigo Zgo-
dovina gasilstva v Zasavju, v ka-
teri je razložen razvoj zasavskega 
gasilstva od njegovih začetkov do 
današnjih dni.

Na mednarodni dan higiene 
rok, 5. maja, pa ste lahko prebrali o 
knjigi »Eno bolh'co ljubim, v moji 
srajčki spi ...«, zgodovina higiene 
v Zasavju. Knjiga skuša odgovoriti 
na vprašanje, kakšna je bila higi-
enska raven naših prednikov in kaj 
je najbolj vplivalo na razvoj higi-
enskih navad.

Za konec dodajmo, da se projekt 
še vedno izvaja; kar nekaj publi-
kacij še čaka na predstavitev, zato 

spremljajte naše objave na Face-
booku in Instagramu (#muzej-
skaknjižnapolica #zmt70let #mu-
zejsmovsi) in našo spletno stran. 
V objavah dobite tudi vse potrebne 
informacije za nakup publikacij.

Vabljeni v muzej.
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SMS-OBVEŠČANJE – NOVA 
STORITEV KOMUNALE 
TRBOVLJE

KATARINA 2021 60 LET LUTKOVNE 
SKUPINE V TRBOVLJAH

JAVNO PODJETJE 
KOMUNALA TRBOVLJE

DRUŠTVO MAGNETLUTKOVNA SKUPINA LUČKA 

Katarina Prelesnik, 
Komunala Trbovlje

Na Komunali Trbovlje smo v 
prizadevanjih, da bi se kar najbolj 
približali svojim uporabnikom, 
vzpostavili novo storitev – SMS-
-obveščanje.

Storitev je namenjena vsem, ki 
želite prejemati obvestila o motnjah 
in izrednih dogodkih na področju 
oskrbe s pitno vodo in ogrevanja pa 
tudi druga obvestila, ki se nanašajo 
na informacije uporabnikom, kot so 
na primer zapore cest.

Prijava na 
SMS-obveščanje

Na SMS-obveščanje za uporab-
nike komunalnih storitev se lah-
ko prijavite tako, da na telefonsko 
številko 041 140 140 pošljete SMS-
-sporočilo s ključno besedo KO-
MUNALA. Prijeli boste obvestilo, da 
ste prijavljeni na prejemanje SMS-/
MMS-sporočil na ključni besedi 
KOMUNALA.

Če sporočil ne boste več žele-
li prejemati, se od njih preprosto 
odjavite, tako da na isto telefonsko 
številko pošljete ključno besedo 
KOMUNALA STOP.

Samo Guzej, predsednik 
društva Magnet

Breda Piškur, 
predsednica KD Lučka

Po zelo uspešni prireditvi v letih 
2017, 2018 in 2019 nameravamo 
letos po izpadu prireditve v letu 
2020 ob ustreznih pogojih v pove-
zavi s covid-19 organizirati tekmo 
športnih avtomobilov na Katarino, 
in sicer po sistemu primerjalne 
točnostne vožnje. 

Prireditev, ki bo potekala 5. ju-
nija 2021, bo vključevala razstavo 

In vse to počnemo člani KD 
lutkovne skupine Lučka, ki se za-
vedamo, da lutka vzbuja otroko-
vo domišljijo in ustvarjalnost ter 
da je tudi učinkovito terapevtsko 

starodobnih vozil pred vhodom v 
občinsko stavbo, možnost ogle-
da atraktivnih tekmovalnih avto-
mobilov in promocijsko vožnjo po 
središču Trbovelj. Prireditev se bo 
odvijala v okviru prvojunijskega 
praznovanja Občine Trbovlje. Za-
nimanja med udeleženci in gle-
dalci je veliko, kar nas obvezuje, da 
se za dobro izvedbo maksimalno 
potrudimo, tudi s spremljajočimi 
prireditvami, ki bodo popestrile 
dogajanje predvsem na širši loka-
ciji občine Trbovlje.

Lutkarstvo je 
ena najstarejših 

oblik prvinskega 
ustvarjalnega 

izražanja z gibom. 
Združuje likovno 

ustvarjanje ter 
besedno in glasbeno 

umetnost. Je posebna 
zvrst gledališča. Lutka 

je predmet na sceni, ki 
mu lutkar z animacijo, 

s svojo domišljijo 
in z inovativnostjo 

vdahne življenje. Šele 
v njegovih rokah lutke 

oživijo.

sredstvo, kar pomembno vpliva 
na nadaljnji razvoj. Otrok z lutko 
sporoča svoje doživljanje okolja in 
osebno razumevanje sveta. 

Lutkovna skupina Lučka, ki de-
luje v Trbovljah že 60 let, je dodob-
ra zaznamovala vrtec in kulturno 
življenje v Trbovljah. Ker smo čla-
nice poklicno vezane na otroke, 
nam je blizu njihovo doživljanje 
in pričakovanje; na tem gradimo 
predstave. Izdelamo lutke, napiše-
mo igrice, izberemo glasbo, pripra-
vimo scensko opremo, se ukvarja-
mo z režijo in dramaturgijo, iščemo 
izvirne animacijske rešitve. V od 
20- do 30-minutnih predstavah 
presenečamo enkrat s pripomočki, 
drugič z glasbo pa spet z besedno 
igro in seveda z animacijo, primer-
no malčkom in mlajšim šolarjem.

Danes je v lutkovno skupino 
vključenih 24 članov v dveh sku-
pinah, upokojene superbabice, kot 
jih radi imenujejo, in mlade čla-
nice, ki bodo nadaljevale lutkovno 
tradicijo. 

Naj sklenem z mislijo, da naša 
generacija, starejša skupina lut-
karic s 60-letnico delovanja, kon-
čuje aktivnost in predaja mlajšim 
neprecenljive vrednote. Upamo, da 
bodo še naprej nadaljevale kulturno 
poslanstvo in da lutkovna dejav-
nost v Trbovljah ne bo izumrla.

Utrinek s preteklega dogodka 
Katarina, društvo Magnet
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GobecNews

Katja Podbregar, STPŠ

Kljub vsem omejitvam, 
povezanim z virusom 

covid-19, se v GESŠ 
Trbovlje trudimo, da 

skoraj vse dejavnosti, 
šolske in obšolske, 
potekajo čim bolj 

normalno. 

Leto 2021 je za našo 
šolo posebno leto, 

saj praznujemo 
60-letnico. 28. aprila 
1961 je Ljudski odbor 

Trbovlje na seji 
občinskega zbora 
sprejel odločbo o 

ustanovitvi Srednje 
tehniške šole Trbovlje. 

Tako smo lahko izvedli tudi 
tekmovanja iz različnih predme-
tov: psihologije (Selma Salihović 
in Nika Gabrič – zlato priznanje 
na državnem tekmovanju), logike 
(Matija Omahen – zlato priznanje 
na državnem tekmovanju), fizike 
(Matija Omahen je dosegel drugi 
najboljši rezultat v svoji skupini, v 
kateri so tekmovali 1. in 2. letniki, 
ter se uvrstil na državno tekmo-
vanje), angleščine (Nejc Škoberne 
in Janez Nemec, dijaka ekonomske 
srednje šole, sta se uvrstila na dr-
žavno tekmovanje, na katerem sta 
prejela bronasti priznanji).

Debatni klub Mythos ima za se-
boj odlično debatno leto, čeprav se 
je večina srečanj in tekmovanj od-
vijala virtualno. Na srednješolskih 
debatnih turnirjih na državni rav-
ni so naši dijaki dosegali vrhunske 

Praznovali bomo jeseni, mogoče 
celo v živo, priprave na slavnostni 
dogodek pa že potekajo. Ob tej pri-
ložnosti bomo med drugim izdali 
posebno publikacijo.

11. maja bomo izvedli že 6. konfe-
renco TRiii, ki je namenjena vzpod-

dosežke, saj so zasedli najvišja 
ekipna in posamična govorniška 
mesta. O neverjetnem uspehu in 

bujanju inovativnosti v srednjem 
tehniškem izobraževanju ter njego-
vem povezovanju z gospodarstvom. 
Lani konference zaradi razglašene 
epidemije nismo izvedli, letošnja 
pa bo potekala na daljavo; posne-
tek bo objavljen na šolskem kanalu 
na YouTubu. Daljše prispevke bodo 
predstavili dr. Maša Jazbec, dr. Uroš 

nadarjenosti naših debaterjev 
govori dejstvo, da sta bila dijaka 
Ema Gospodarič in Nejc Škoberne 

Ocepek in mag. Gregor Zelenšek, 
dijaki so pripravili krajše prispev-
ke in predstavitve zaključnih nalog 
oz. 4 izpitne enote poklicne matu-
re, ogledali pa si boste lahko tudi 
prispevke nekaterih učiteljev STPŠ 
Trbovlje in drugih šol. S pomočjo 
QR-kode si prispevek s konference 
lahko tudi ogledate.

IZJEMNI DOSEŽKI NAŠIH DIJAKOV

60 LET SREDNJE TEHNIŠKE 
IN POKLICNE ŠOLE TRBOVLJE 

GIMNAZIJA IN EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA TRBOVLJE

SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE

izbrana v ekipo, ki bo zastopala 
Republiko Slovenijo na svetovnem 
srednješolskem debatnem prven-
stvu v Macau v drugi polovici junija 
2021. Oba dijaka sta se z nacional-
no ekipo udeležila številnih med-
narodnih turnirjev, na katerih sta 
se kosala z naravnimi govorci in 
večkrat dosegla zavidljive uspehe. 

V GESŠ Trbovlje se je odvilo 
6. srečanje Mladih raziskovalcev 
Zasavja. Na srečanju, izvedeno 
videokonferenčno, je pet mladih 
raziskovalcev (Osnovna šola na-
rodnega heroja Rajka Hrastnik in 
GESŠ Trbovlje) predstavljalo tri 
raziskovalne naloge: dve biološki 
in eno interdisciplinarno (mate-
matično-biološka naloga). 

Tudi v programu ekonomski 
tehnik je bilo precej pestro: sejem 
učnih podjetij, udeležba na učni 
blok uri Banke Slovenije (dogodek 
je potekal preko spletne platforme 
Webex Events). 

Šolska dijaška skupnost je v 
aprilu končala natečaj za najbolj-
šo fotografijo. Zbralo se je veliko 
čudovitih motivov. V pripravi je 
tudi knjiga z vsemi ponedeljkovimi 
motivacijskimi mislimi in s pri-
spevki dijakov.

Naše dobro delo so prepoznali 
tudi širše, kar je razvidno iz vpi-
sa v šolsko leto 2021/22. Glede na 
število devetošolcev v regiji smo 
zadovoljni s stanjem prijav v prve 
letnike naših programov.

V letošnjem šolskem letu vsa 
tekmovanja, ki se jih udeležujejo 
dijaki, potekajo na daljavo. Eno ta-
kih je Bober, mednarodno tekmo-
vanje iz računalniškega mišljenja. 
Njegov namen je povečati zani-
manje učencev za računalništvo. 
Tekmovalna vprašanja se nave-
zujejo na algoritmično razmišlja-
nje, logično sklepanje in na razvoj 
spretnosti za reševanje problemov. 
Letos je potekalo samo šolsko tek-
movanje, ki se ga je udeležilo tudi 
70 dijakov naše šole, in sicer s pro-
grama tehnik računalništva. Na 
tekmovanju so osvojili 25 bronastih 
priznanj. Čestitamo. 

Na tekmovanje Moje podjetje 
2021 se je prijavilo 60 dijaških pod-
jetij iz različnih šol, tudi dve iz naše 
šole, in sicer Pločevinkoti, d. d., in 
Lesjnko, d. d. Po izboru žirije se je 
podjetje Lesjnko, d. d., uvrstilo med 
finaliste v kategoriji najboljši re-
klamni film in najizvirnejši sloven-
ski izdelek.

Šolska dijaška skupnost je v aprilu končala natečaj za 
najboljšo fotografijo. Zmagovalka je Tia Bizjak Holc.
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Mojca Arh, 
šolska svetovalna delavka

Blanka Gombač, 
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Na OŠ Tončke 
Čeč Trbovlje smo 

ponovno sodelovali 
v projektu Dan za 
spremembe, ki ga 

že dvanajsto leto 
organizira slovenska 

filantropija. 

120 let. Častitljiva 
starost, kajne? 

Osnovna šola Ivana 
Cankarja ima bogato 

zgodovino. 

Za rdečo nič projekta so si zada-
li cilj premagati osamljenost. Akcija 
je nastala z namenom spodbujanja 
državljanov k aktivnemu odzivu na 
potrebe svoje skupnosti. Vsekakor je 
osamljenost vidik, ki je v družbi velik, 
a zelo podcenjen problem. Nekatere 
raziskave kažejo, da so posamezniki 
v sodobnem času še bolj osamljeni 
kot kadar koli prej. Lahko rečemo, 

Začelo se je leta 1901, ko je bilo 
zgrajeno za tisti čas moderno šol-
sko poslopje za šestrazredno šolo. V 
letu 1908 je šola postala osemraz-
redna. Leta 1910 so na južno stran 
dodali trakt, čez 12 let pa dozidali 
drugo nadstropje. Šola je bila loče-
na na fantovski in dekliški del, šele 
v šolskem letu 1947/48 pa so od-
delki postali mešani. 5. maja 1947 
se je šola poimenovala v II. držav-
no osnovno šolo Trbovlje. 1. juni-
ja 1960 je šola dobila novo ime po 
pisatelju in dramatiku Ivanu Can-
karju, in sicer Osnovna šola Ivana 
Cankarja. V šolskem letu 1968/69 
je bila iz samoprispevkov zgrajena 
telovadnica. V letu 1972 je bila uki-
njena kot samostojna osnovna šola 
in postala pedagoška enota za raz-
redni pouk od 1. do 4. razreda. Pre-
imenovala se je v Oddelek OŠ Ivana 
Cankarja pri OŠ Trbovlje. Leta 1995 
je šola spet postala samostojna. 

PREMAGAJMO OSAMLJENOST – OSAMLJENOSTI 
MESTA NI, KO OTROŠKI GLAS SPREGOVORI

NA CANKARJU 
LETOS PRAZNUJEMO

OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ 

OŠ IVANA CANKARJA

da se sodobna družba spoprijema z 
epidemijo osamljenosti. Če je nekoč 
veljalo, da se osamljenost v največji 
meri dotika le starejših, se dandanes 
z njo srečuje vedno več predstavni-
kov vseh življenjskih obdobij. Tudi 
misel, da smo pred njo varni, ne drži. 
Lahko doleti prav vsakogar, ne glede 
na starost, poklicno izobrazbo, kraj 
prebivanja, spol itn.

Dan za spremembe na OŠ Tončke Čeč
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Zato smo se odločili, da tudi mi 
postanemo aktivni in se ne pre-
pustimo toku. Prav vsi učenci in 
učitelji smo si zadali, da v petek, 
16. 4. 2021, združimo moči in pre-
magamo osamljenost. Izvedli smo 
različne aktivnosti – od pogovorov 
o osamljenosti, prebiranja pravljic, 
izdelovanje plakatov na dano temo, 
kozarcev prijateljstva, risbic do 

sporočil za starostnike, pisali smo 
tudi knjige s prijaznimi besedami, 
snemali filme in izdelali svoj scena-
rij ter razmišljali o socialnem pod-
jetništvu. 

Da nismo osamljenosti preganjali 
le v šolskih klopeh, smo se odločili, 
da z otroško razigranostjo razveseli-
mo tudi vse, ki so bili zaradi različnih 
vzrokov ta dan zadržani v bolnišnici. 
Učenci prve triade so za zaposlene v 
Splošni bolnišnici Trbovlje pripravi-
li pravi mali koncert in tako odgnali 
vso morebitno osamljenost. 

Tudi na Dom upokojencev Franc 
Salamon Trbovlje nismo pozabili. 
Učenci so pripravili risbice in plaka-
te lepih misli, ki bodo stanovalcem 
gotovo krajšali čas.

Med nami pa so tudi starostni-
ki, ki jih osamljenost spremlja vsak 
dan. Odločili smo se, da jim prip-
ravimo paketke – KAPLJICE SRE-
ČE. Vsebina paketkov jim bo gotovo 
polepšala dan in jim dala vedeti, da 
niso sami, da mislimo na njih in da 
jih imamo radi.

Decembra 2016 se je preimenovala 
v Osnovno šolo Ivana Cankarja Tr-
bovlje. Šola je danes prenovljena – 
zunanjost in notranjost, obiskuje 
pa jo 272 učencev.

Osnovna šola leta 1903, arhiv ZMT

Šola leta 2020, arhiv OŠ IC

Leta 1995 je šola spet 
postala samostojna. 
Decembra 2016 se 
je preimenova la v 
Osnovno šolo Ivana 
Cankarja Trbovlje. 

Zaradi epidemije ne bo na
črtovane prireditve. Prazno
vali bomo drugače. Učenci 
bodo literarno in likovno 
ustvarjali na temo naše šole. 
Izdelke bomo javno razsta
vili. Vse občane pa vabimo, 
da z nami delite svoje spo
mine na OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje. Če imate mogoče 
kakšno fotografijo, je bomo 
veseli. Svoje spomine in fo
tografije lahko prispevate 
prek epošte blanka.gom
bac@guest.arnes.si ali pa 
prek telefona 03 56 33 202.
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Leto 1991 ima v 
zavesti, pa tudi v 

srcih Slovencev prav 
posebno mesto. Leto 

pa ni bilo prelomno 
le za državo in 

narod, marveč tudi 
za marsikaterega 

podjetnika, saj so se 
začeli časi naklonjeni 

podjetništvu. Med 
posamezniki, ki 
so imeli vizijo in 

pogum, da se podajo 
na samostojno 

podjetniško pot je 
bil tudi ustanovitelj 

in lastnik podjetja 
SAM d.o.o., Anton 

Sedeljšak. 

SAMOVIH 30 LET

Marca 1991 je na Krakovski ulici 
v Domžalah odprl svojo prvo tr-
govino z gradbenim materialom. 
Najprej je vsa dela opravljal sam; bil 
je direktor, prodajalec, komercia-
list, skladiščnik, viličarist, hišnik. 
Že po nekaj mesecih pa je količi-
na dela presegla zmogljivosti ene 
same osebe in zaposlili so najprej 
prvega zaposlenega, kaj kmalu 
drugega in tako dalje je podjetje 
raslo in raslo. Danes, 30 let kasneje, 
to  ni več podjetje z eno trgovino in 
enim zaposlenim, marveč v 10 po-
slovnih enotah zaposluje prek 200 
ljudi. Tudi prodajni program je bil z 

leti razširjen z orodjem, železnino, 
elektro programom, izdelki za vo-
dovod, barvami, izdelki za vrt, ke-
ramiko, kopalniško opremo, talni-
mi oblogami, stavbnim pohištvom, 
strehami. Prav na področju streh so 
v zadnjih letih naredili velik korak 
naprej; leta 2017 so odprli enega 
največjih centrov za strehe pri nas, 
trgovino SAM Zora v Mengšu.

Prvi trgovini na Krakovski ulici 
v Domžalah, je nekaj let kasneje 
sledila trgovina v Latkovi vasi pri 
Preboldu, potem Stranjah pri Ka-
mniku, Nazarjah, Trbovljah. Leta 
2005 so sedež podjetja iz Krako-

Anton Sedeljšak

vske preselili v Jarše pri Domžalah, 
kjer so odprli tudi SAMov največ 
prodajni center, ki skupaj s skla-
diščem meri kar 16.000m2. Tudi v 
zadnjih desetih letih se je podje-
tje vztrajno širilo, odpiralo nove, 
drugačne poslovne enote, svojo 
ponudbo pa močno razširilo tudi s 
proizvodnim obratom za krivljenje 
gradbenega železa, Železokrivni-
co v Stranjah. V podjetju se ves čas 
trudijo da bi ustregli tako obrtni-
kom, veleprodajnim kupcem, kot 
tudi maloprodajnim kupcem in 
slednjim so prišli nasproti z no-
vimi mestnimi trgovinicami, kot 

sta v centru Domžal in Ljubljane. 
S temi manjšimi trgovinicami so 
poskušali osnovne gradbeno teh-
nične materiale približati tudi tis-
tim, ki živijo v središču mesta, ki 
na hitro potrebujejo vijak, barvo ali 
žarnico, pa se jim za to ni potrebno 
odpeljati v večje trgovske centre. 

Trgovine SAM imajo svoje trgo-
vine v Ljubljani, Domžalah, Jaršah 
pri Domžalah, Mengšu, Kamniku, 
Latkovi vasi, Nazarjah, Trbovljah 
in Ormožu. V letu 2020 pa so s 
spletno trgovino pa so se razširili 
po vsej Sloveniji. 

Podjetje SAM predstavlja ene-
ga največjih zasebnih slovenskih 
trgovcev z gradbeno tehničnim 
blagom. Vizijo, ostati na vrhu in 
nenehno izboljševati nakupovalno 
izkušnjo svojim kupcem se trudijo 
udejanjati s pestro in kakovostno  
ponudbo, konkurenčnimi cenami 
ter odličnim svetovanjem. Prav s 
tem namenom svoj kader nenehno 
izobražujejo, da nobeno vprašanje 
kupcev ne ostane nerešeno. Reši-
tev problema pri gradnji, obnovi 
in vzdrževanju doma je cilj celotne 
ekipe zaposlenih v trgovinah SAM. 
To dopolnjujejo tudi z nasveti na 
spletni strani in izvirnimi 'nare-
di sam' projekti. V letošnjem letu 
tako ponosno sodelujejo s strokov-
njakinjo na področju vrtnarjenja, 
Jernejo Jošar, univ. dipl. ing. agro-
nomije, ki 'Bazo znanja' na spletni 
strani dopolnjuje s svojim nasveti. 
Med 'naredi sam' projekti pa ima-
jo že kar 68 domiselnih, koristnih, 
včasih celo zabavnih idej, ki jih 
podprejo še z video ponazoritvijo.

V veselje in zadovoljstvo pa jim 
je, da nenehno pomagajo različ-
nim društvom, organizacijam in 
izjemnim posameznikom. V lo-
kalnih okoljih, kjer delujejo, re-
dno podpirajo gasilska društva, 
kulturna društva in mlade glas-
benike, športna društva in per-
spektivne športnike. Ob posebnih 
priložnostih donirajo finančna ali 
materialna sredstva vrtcem, šo-
lam, bolnišnicam, porodnišnicam. 
Občudovanja vredno pa je, kako 
vedno priskočijo na pomoč ob na-
ravnih nesrečah kot so poplave, 
toča, žled, neurja, požari. 

Poleg vseh poslovnih uspehov, 
pa si v podjetju za največji uspeh 
štejejo povezanost zaposlenih, 
njihovo pripadnost, poštenost in 
pozitivno naravnanost. Timski duh 
se kaže že pri vsakdanjih delovnih 
procesih, pa tudi v prostem času, 
ki ga marsikdo med zaposlenimi 
rad preživi skupaj s sodelavci. Tako 
ob koncih tedna nastajajo prave 
pohodniške odprave, kolesarske 
ture in pikniki. Kot v podjetju pou-
darjajo ob tokratnem jubileju »vsi 
smo SAM«, tako vsak zaposlen, 
kot tudi vsak kupec ustvarja zgod-
bo podjetja SAM in vsak je tako ali 
drugače zaslužen, da ta zgodba 
traja že 30 let.
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Nagradna križanka
Rešitve nagradne križanke 
napišite na dopisnico in 
jo s svojimi podatki (ime, 
priimek, naslov) do 18. ju
nija 2021 pošljite na naslov: 
Občina Trbovlje, časopis 
Sr(e)čno Trbovlje (nagradna 
križanka), Mestni trg 4, 1420 
Trbovlje.
Izmed pravilnih odgovorov 
bomo izžrebali štiri, ki bodo 
prejeli knjigo z zgoščenko 
Orleki in majico Zasavskega 
podjetniškega inkubatorja. 
Nagrajenci prejšnje križan
ke: Marija Ferme, Rezika 
Lebič in Branko Emeršič. 
Iskrene čestitke!
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Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja 
štirikrat letno.
Številka: 36, 28. maj 2021

Foto na naslovnici: Dimnik TET, 
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
Enaslov: mediji@trbovlje.si
Redakcija se je končala 3. maja 2021.

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.

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

DIMNIK TET
Katra Hribar Frol

Dimnik Termoelektrarne Tr-
bovlje oz. »evropski velikan«, kot 
ga v knjigi Trbovlje – po dolgem 
in počez poimenuje Tine Lenarčič, 
je visok 360 metrov in je najvišja 
zgradba v Sloveniji, je tudi najvišji 
dimnik v Evropi in sedmi najvišji 
dimnik na svetu. Prvotni dimnik, 
ki so ga ob začetku rednega obra-
tovanja leta 1968 postavili v Ter-
moelektrarni Trbovlje, je bil vi-
sok (le) 80 metrov. Zaradi potreb 
po odvajanju dimnih plinov in z 
željo po izboljšanju življenjskih 
pogojev prebivalcev celotnega 
Zasavja je bila sprejeta odločitev 
po gradnji višjega dimnika, ki se 
je začela leta 1974 ter se končala 
s slavnostnim odprtjem in pre-
dajo v uporabo novega dimnika 1. 
junija 1976, na dan trboveljskega 
občinskega praznika. Dimnik je bil 
sicer zgrajen v 210 dneh, in sicer 
iz 11.866 kubičnih metrov betona, 
1.079 ton betonskega železa ter 
iz 950 ton »šamotnega in izola-

cijskega materiala«. Kot zapiše 
Lenarčič, ima »… zunanji plašč 
dimnika na tleh premer 27,5 m, 
na vrhu pa 7,7 m; debelina stene 
spodaj je 90 cm, na vrhu pa le 20. 
Spodnji premer notranjega di-
mnika je 7,7 m, na vrhu pa 5 m. 
Svetli premer notranje tuljave je 5 
m od tal do vrha. Ob močnem ve-
tru zgoraj dimnik zaniha za prib-
ližno 60 cm.«

Tokratna pravljica iz Trbou-
skega zgodovinskega ladlca se je 
pravzaprav zapisala kar sama, in 
sicer oktobra lansko leto, ko sta 
ga preplezala slovenska športna 
plezalca Janja Garnbret in Domen 
Škofic, ki sta dimnikovo ime in 
posledično tudi ime našega mes-
ta ponesla široko po Evropi in še 
dlje. Po trboveljskem dimniku sta 
namreč v sedmih urah preplezala 
najdaljšo umetno športno plezal-
no smer na svetu. 

Vir: 
Lenarčič, Tine (2009): Trbovlje 

– po dolgem in počez, Trbovlje, 
Tiskarna Tori.

Dimnik TET. 
Avtor: Matjaž Kirn


