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SKRB VZBUJAJOČA ODZIVNOST 
OBČANOV NA PRESEJALNI PROGRAM SVIT 

»Žalostna sem nad rezultati NIJZ-ja, ki smo jih prejeli, saj je odziv-
nost Trboveljčanov in Trboveljčank v programu Svit najnižja v zasavski 
regiji in med najslabšimi v zdravstveni regiji Ljubljana. Slabši od nas so 
samo še v Borovnici in Osilnici. Pa to niti ni pomembno. Žalostno je, da 
zastonj dobite domov navodila, lonček in vse, kar morate storiti, je ssmo 
to, da podpišete soglasje in vzorec svojega blata pošljete nazaj. SAMO TO. 
Je to res tako težko? Zakaj je to pomembno? Rak na danki in debelem čre-
vesju je eden najpogostejših rakov. Če ga pravočasno odkrijejo, vas lahko 
še pozdravijo. 200 življenj lahko letno rešimo v Sloveniji. Med njimi so 

Z vami delimo zapis z družbenih omrežij. 
Ali je res tako težko sodelovati v programu in si s tem mogoče rešiti življenje?

lahko tvoja mama, oče, teta, stric, brat. Med analiziranimi osebami (ki jih 
je bilo 93.808) je bilo 5.617 oseb s pozitivnim izvidom. 

Kaj naj še naredimo, da boste tisti med 50. in 74. letom starosti, ki 
domov po pošti dobite vse potrebno, to tudi izpolnili in vrnili nazaj na 
naslov? Ko bo prepozno, bo prepozno. Žal.«

Vir: NIJZ, Center za zgodnje odkrivanje raka

Županja Jasna Gabrič

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. 
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Občina Trbovlje

Vse to vas čaka na 6.000 kvadra-
tnih metrih prostora, ki je bil za-
snovan po najnovejših smernicah 
z mislijo, da bi združil in povezoval 
vse generacije. 

Iz prostora, ki še pred nekaj leti 
ni obetal veliko, je ob prizadevanju 
veliko ljudi zrastel športni objekt, 
ki se zaradi svoje odprte zasnove 
odlično poda v prostor, ga dopol-
njuje in diha z njim. Park se nahaja 
na levi in desni strani struge Trbo-

Konec avgusta 
smo zaznamovali 

odprtje popolnoma 
prenovljenega 

Športnega parka 
Ledenica. Parka, v 

katerem bo vsak 
našel svoj prostor za 

sprostitev, počitek, 
branje knjige, 

rekreacijo ali pa za 
noro adrenalinsko 

doživetje. 

veljščice, povezan pa je z mostom, 
ki bo imel prav posebno ime, na-
men in simbolnost. 

Posebnost in dodana vrednost 
parka je tudi umestitev Trbo-
veljščice v park na način, da bodo ob 
njej obiskovalci lahko posedali, se 
sprostili. Popolno nasprotje temu 
pa nas čaka samo streljaj stran, 
kjer bodo na skejt poligonu na svoj 
račun prišli skejtarji in BMX-kole-
sarji. Ravno otroci in mladi so tisti, 
ki so na otroških oziroma mladin-
skih parlamentih pogosto izrazili 
željo po ureditvi skejt parka. Tis-
ti, ki radi telovadijo na prostem, 
pa bodo svoje gibalne sposobnosti 
lahko preizkusili v motorik parku, 
ki bo prilagojen in namenjen vsem 
generacijam.

Pozabili nismo niti na primer-
no ozelenitev, ki si jo park takšne 
vrste vsekakor zasluži. Posajenih 
je bilo 38 dreves in 65 grmovnic, ki 
bodo krasili novi športni park in še 
dodatno izboljšali počutje v njem. 
V parku so nameščene tudi kame-
re, ki snemajo park 24 ur dnevno 
in bodo ob morebitnem vandaliz-
mu v parku poskrbele, da bomo te, 
ki uničujejo skupno lastnino, tudi 
našli.

Takšna naložba je prispevek 
Občine Trbovlje k razvoju športa v 
naši dolini. 

NOVIH 6.000 M2 ŠPORTNIH POVRŠIN

SPEKTAKULARNO 
ODPRTJE ŠPORTNEGA 
PARKA LEDENICA

Športni park Ledenica 
je bil zasnovan po 
najnovejših smernicah 
z mislijo, da bi združil 
in povezoval vse 
generacije. 

Športni park Ledenica 
so uporabniki lepo 
sprejeli.

Odprtje Športnega parka Ledenica

Uporabnike parka seznanjamo, da del Ledenice, na kate-
rem je skate poligon, ni namenjen otrokom s poganjalčki, 
ampak je za to predviden del poti na drugi strani Ledenice, 
na kateri je motorik park. 

Prepovedano  
zadrževanje v času  snega in poledice

Uporaba koles v parku ni dovoljena, razen BMX koles skladno s 
SIST EN 79105

Zadrževanje 
dovoljeno le med 
6:00 in 22:00 uro

Prepovedano za 
pse

Uporaba skate parka dovoljena za osebe 
starejše od 8 let 

Prepovedano za električne in bencinske 
skiroje

UPORABA NA LASTNO ODGOVORNOST

6:00-22:00
8+
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Med šolskimi 
počitnicami se je na 

trboveljskih šolah 
dogajalo veliko 

aktivnosti. Poleg 
vzdrževalnih in 

večjih čistilnih del 
ter urejanja okolice 

je učence ob prvem 
šolskem dnevu na eni 

izmed šol pozdravila 
prav prijetna novost, 

ki jo bodo gotovo 
z zanimanjem 

uporabljali. 

GODBENI DOM TRBOVLJE

PŠ ALOJZA HOHKRAUTA

PO VEČ KOT DVAJSETIH 
LETIH V PRENOVO

NOVOST V TRBOVLJAH: 
KINESTETIČNA UČILNICA

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Na Podružnični šoli Alojza Hoh-
krauta bodo lahko učenci pri pouku 
stali, se nadzorovano gibali po pro-
storu in bili deležni najsodobnejših 
učnih pristopov. Eno izmed učilnic 
na šoli je namreč Občina Trbovlje 
prenovila in opremila kot kinestetič-
ni razred, ki zasleduje spoznanje, da 
naj bi bila vzgoja in poučevanje kom-
patibilna z delovanjem možganov. 

S posebno opremo, kot so tudi 
kinestetične mize, je učencem 

Kar dvajset let je minilo od zad-
nje prenove godbenega doma. Zato 
je še posebej spodbudna novica, da 
je v letošnjem letu Občina Trbovlje 
kljub zelo omejenemu proračunu 
uspela del sredstev nameniti delni 
obnovi godbenega doma in s tem 
prispevati k boljšemu počutju vseh, 
ki v njem delujejo in ustvarjajo. V 
avgustu in septembru je bil godbeni 
dom deležen obnove, v sklopu ka-
tere se je obnovila dotrajana streha 
in izoliralo podstrešje, prav tako se 
je prenovil sistem ogrevanja. Vred-
nost investicije je bila približno 
85.000 €. Omenjena naložbe občine 
je na neki način tudi podpora, zah-
vala in vzpodbuda Delavski godbi 
Trbovlje, ki v našem okolju in širše 
deluje že več kot 100 let. 

Idejna zasnova Godbenega doma Aka, d. o. o.

Kinestetična učilnica

omogočeno, da se med poukom 
nadzorovano gibljejo, kar zago-
tavlja boljše zdravje in znanje. 
Stoječi položaj in gibanje namreč 
izboljšujeta spomin in zbranost, 
prav tako se s takšnim učnim 

pristopom zmanjša moteče vede-
nje v razredu. Rezultati kažejo, da 
učenci, ki uporabljajo kinestetič-
ne mize, pri pouku bolj sodelujejo 
in na preizkusih znanja dosegajo 
boljše rezultate.

Vse to pa so tudi razlogi, zakaj 
je občina pristopila k ureditvi prve 
takšne učilnice v občini, in verja-
memo, da bo med učenci pozitivno 
sprejeta in da bodo v njej radi pre-
življali učne ure.
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Idejna zasnova prenovljene 
Šuštarjeve kolonije

Prenovljeni cestni odsek 
Jerman–Herman v Knezdolu

NAJ RUDARSKE 
KOLONIJE SPET ZAŽIVIJO

NOVOASFALTIRANI 
CESTNI ODSEKI

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Odsev nekdaj močnega rudar-
stva se v Trbovljah odraža tudi 
skozi rudarske kolonije, v kate-
rih so včasih živeli rudarji; zaradi 
tega imajo velik kulturni pomen 

Podžupanja Občine Trbovlje 
Maja Krajnik in predsednik KS 
Franc Salamon Jakob Verk sta ju-
nija slavnostno prerezala trak ob 

V mestu se pojavlja vse več 
hranjenja golobov. To je najpo-
gosteje opaženo v delih mesta, 
v katerih prevladuje večstano-

Idejna zasnova prenovljene 
Švabske kolonije

Odprtje cestnega odseka pri gostilni Brin

za mesto. Kolonije so nastale is-
točasno, kot skupno naselje; od 
tod tudi enotna ureditev kolonij, 
kar pa prinese lepši videz in boljše 
prebivanje.

Skozi desetletja se je enotna 
podoba kolonij začela postopo-
ma, a vztrajno kaziti, saj se pri 

odprtju novega asfaltiranega ce-
stnega odseka Jerman–Herman 
v Knezdolu. Odsek je naročila in 
financirala KS Franc Salamon. 
Poleg cestnega odseka se je as-
faltiral tudi ekološki otok. Občina 
Trbovlje je v letošnjem letu na ob-

vanjska gradnja (npr. Sallaumines, 
Opekarna …) in od koder prejema-
mo tudi največ pritožb občanov 
nad svojimi soobčani, ki hranijo 
golobe. S hranjenjem golobov in z 
omogočanjem gnezdenja se vedno 
bolj povečuje populacija golobov, 

GOLOBI PRENAŠAJO NALEZLJIVE BOLEZNI

obnovah ni dajalo poudarka na 
ohranjanje enotne podobe vide-
za naselij. Občina pa si prizade-
va, da bi skozi leta počasi kolo-
nije spet postale eno, da bi imele 
enotno podobo. V ta namen vsako 
leto objavimo razpis za prenovo 
stanovanjskih stavb, ki so ozna-

močju KS Franc Salamon za obno-
vo cest namenila skoraj 200.000 
EUR. Med naložbami sta bili tudi 
prenovi cestnih odsekov pri Go-
stilni Brin in na Vrheh. V sklopu 
obeh naložb se je v skupni dol-
žini skoraj 800 metrov prenovila 

s tem pa tudi možnost za pojav 
določenih bolezni. Golobji iztreb-
ki so namreč vir hrane za insekte, 
ki prenašajo nalezljive bolezni 
oziroma so gostitelji zanje, poleg 
tega pa iztrebki zagotavljajo dalj-
še preživetje mikroorganizmov, 

čene kot kulturna dediščina, na 
podlagi katerega lahko občani del 
stroškov (za obnovo fasad, stre-
he, zunanjih vrat in oken) dobijo 
povrnjenih, če pri obnovi sledijo 
umeritvam obnove stavbe. Razpis 
je objavljen na spletni strani Obči-
ne Trbovlje.

dotrajana asfaltna cesta, hkrati pa 
se je uredilo tudi odvodnjavanje. 
Odprtje prenovljenega cestnega 
odseka pri Gostilni Brin je bilo v 
septembru. Cesto sta uradno od-
prli županja Občine Trbovlje Jasna 
Gabrič in Marinka Kuder. 

tudi povzročiteljev nalezljivih 
bolezni. Da bi se izognili preko-
mernemu povečanju števila ptic 
po mestu in pojavu različnim 
nevšečnostim, ki so povezane s 
tem, občane lepo naprošamo, da 
jih ne hranite.

Ne hranite golobov.
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POSTANI PRVI 
POSREDOVALEC. KAKO?

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

V Trbovljah je v septembru po-
tekal obnovitveni tečaj za prve 
posredovalce. Kdo je lahko prvi 
posredovalec? Čisto vsak z osnov-
nim znanjem prve pomoči in z 
voljo, da pomaga ljudem. Ker se 
ekipa krepi, ste tudi vi vabljeni, 
da se prijavite za naslednji kratek 
tečaj in postanete del ekipe prvih 

22. junija je bil v Delavskem 
domu Trbovlje vpis v zlato knjigo, v 
katero je letos 25 učencev in dijakov 
svoje dosežke tudi slavnostno do-
dalo svoj podpis. Trboveljske učen-

Pogosto se na nas obračajo ob-
čani, ki potrebujejo zastavo Ob-
čine Trbovlje. Nekateri bi jo želeli 
ponesti na Triglav, spet drugi jo 

posredovalcev v Trbovljah. V pod-
poro vsem dozdajšnjim prvim 
posredovalcem in tudi tistim, ki 
bodo to še postali, je Občina Trbo-
vlje izdelala unikatne majice, prav 
tako pa so za prihodnjo pomlad 
v načrtih obnovitveni in osnovni 
tečaji ter piknik, na katerem se 
bodo prvi posredovalci družili in 
preizkusili v izzivih, ki jih bodo 
pripravili mentorji, ekipa NMP 
Zdravstvenega doma Trbovlje.

ce in dijake je sprejela in nagovorila 
županja Občine Trbovlje Jasna Gab-
rič; zahvalila se jim je in jim česti-
tala za izjemne rezultate, pozneje 
pa je podelila tudi plakete. Županja 
se je zahvalila tudi razrednikom in 
ravnateljicam, dogodek pa je glas-
beno popestrila pevka Anabel.

Kako se lahko prijavite? 
Pišite na: sebastjan.rozman@zd-trbovlje.si.

Del ekipe prvih posredovalcev

VPIS TRBOVELJSKIH UČENCEV IN DIJAKOV V ZLATO 
KNJIGO IN SPREJEM ZLATIH MATURANTOV

KAM PO TRBOVELJSKO 
ZASTAVO?

potrebujejo za kakšno drugo pri-
ložnost. Zastav občina žal ne more 
razdeljevati, saj jih tudi mi sami 
kupimo in naročimo, lahko pa zas-
tavo kupite neposredno pri kate-
rem izmed podjetij, ki se ukvarja z 
izdelavo zastav.

Plaketa zlatih maturantov

Od novembra bodo zastave na voljo tudi v spletni trgovini 
Delavskega doma Trbovlje (www.trgovina.dd-trbovlje.si)

Vpis v zlato knjigo. Foto: A. Uduč

V avgustu pa je županja Občine 
Trbovlje Jasna Gabrič sprejela zla-
te in diamantne maturante. Tako 
velik uspeh je letos doseglo šest 
maturantov iz Srednje tehniške in 
poklicne šole Trbovlje ter ena ma-
turantka Gimnazije in ekonomske 

srednje šole Trbovlje. Županja jim 
je čestitala za dosežen uspeh in 
jim ob tej priložnosti med drugim 
poklonila tudi unikatno plaketo z 
osebnim posvetilom. Ob druženju 
je pogovor tekel o izobraževanju in 
njihovih načrtih za prihodnost. 
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Občina Trbovlje

Občina Trbovlje Občina Trbovlje

V avgustu smo se razveselili 
obiska župana pobratenega mesta 
Jesenice Blaža Račiča. Z županjo 
Jasno Gabrič in s podžupanjo Majo 
Krajnik so si ogledali prenovljene 
prostore regijskega centra za zaš-
čito in reševanje ter raziskovalni 
laboratorij DDT-RUK na področju 

Občina Trbovlje je v juniju kon-
čala restavriranje spominske table 
in črk pri Zasavskem muzeju Tr-
bovlje. Konservatorsko-restavra-
torska dela je opravil restavrator 
Gregor Podkrižnik. Izvedli so se: 

V sredini julija so se končala dela 
v okviru obnove Ulice Sallaumines. 
V lanskem letu smo najprej obnovi-
li fontano, na katero smo namestili 
tudi imena pobratenih mest, ki so 
tam nekoč že bila zapisana. V okviru 

OBISK ŽUPANA 
JESENIC V TRBOVLJAH

SPOMINSKA TABLA 
Z NOVO, A IZVIRNO 
PODOBO

PRENOVLJENA 
PROMENADA NA 
SALLAUMINESU

robotike. Obiskali so tudi podjetni-
ški pospeševalnik Katapult, ki nudi 
podjetjem podporo v vseh fazah 
rasti in prostor, v katerem že po-
teka gradnja Zasavskega podjetni-
škega inkubatorja, ki bo omogočal 
spodbudno okolje novonastalih in 
obstoječih podjetij. Z izmenjavo 
primerov dobrih praks smo tako še 
okrepili odnose, ki bodo dobra po-
potnica za prihodnje sodelovanje.

čiščenje, brušenje, pozlata črk, re-
tuširanje na mestu razpoke in to-
niranje ter zaščitni premaz. Ali ste 
vedeli, da črke v originalu niso bile 
črne, ampak zlate, kar se je odkrilo 
med restavriranjem? Zaradi tega 
so tudi črke zdaj zlato obarvane, 
saj smo želeli tabli povrniti origi-
nalen videz.

prenove fontane je bila ureditev kock 
le začasna rešitev, saj smo letos na-
daljevali ureditev promenade. Veseli 
smo, da sta fontana in promenada 
spet zasijali nazaj v svoji tokrat še 
lepši podobi in da bosta skupaj z ob-
novljenimi fasadami, ki jih urejajo 
lastniki stanovanj, pripomogli k še 
bolj prijetnemu prebivanju.

Obisk župana Jesenic v Trbovljah Prenovljena promenada na Sallauminesu

Ali ste vedeli, da črke v originalu niso bile črne, ampak zlate, kar 
se je odkrilo med restavriranjem?

Spominska tabla z novo podobo



Občina Trbovlje je uspešno prijavila naložbo v skupni 
vrednosti skoraj 74.000 EUR in prejela sofinancerska 
sredstva Ministrstva za kulturo v višini dobrih 30.000 
EUR za nakup tehnične opreme za gledališko dvorano.

PRENAVLJAMO 
KULTURNI HRAM

DELAVSKI DOM TRBOVLJE

Zgornja avla je zelo pomemben prostor delavskega 
doma, saj v njej potekajo razstave, dogodki, sprejemi, 
zato je pomembno, da je to prostor, v katerem se človek 
dobro počuti in prostor, v katerega se ljudje radi vračajo.
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V poletnih mesecih 
je bil eden izmed 

prostorov Delavskega 
doma Trbovlje 

deležen obnove, ta 
pa se nadaljuje vse 
do konca oktobra. 

Poglejmo, kaj je bilo 
postorjenega in kaj se 

še obeta.  

Občina Trbovlje

K prenovi avle Delavskega doma 
Trbovlje je Občina Trbovlje pris-
topila v avgustu in zanjo name-
nila 47.000 EUR. Obnova poteka 
skladno s priporočili Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, v sklo-

pu obnove pa bo delno obnovljena 
elektronapeljava, stene avle bodo 
osvežene z novo barvo, skladno 
s sodobnimi smernicami pa bo 
izbrano tudi pohištvo, ki bo prostor 
navdahnilo s povsem novo energijo 
in namembnostjo. Dela bodo kon-
čana do konca septembra. Preno-
vljen prostor bo namenjen tudi po-
sedanju in klepetu obiskovalcev, ki 
se bodo nahajali v avli. Občina si v 
sodelovanju z vodstvom Delavske-
ga doma Trbovlje prizadeva, da bi 
tako pomemben prostor, v katerem 
potekajo številne razstave, dogodki 
in sprejemi, obiskovalca tudi toplo 
sprejel, predvsem pa, da bi se v tr-
boveljski hram kulture ljudje radi 
vračali in se v njem, ko bodo do-
puščale razmere, tudi družili. Dela 
bodo končana ravno v času izida 
te številke, zato bomo o tem go-
tovo še poročali v naslednji števil-
ki, v kateri vam bomo podrobneje 
predstavili prostor. 

Prav tako pa nas veseli, da je 
Občina Trbovlje z uspešno prijavo 
na razpis prejela sredstva Mini-
strstva za kulturo za sofinancira-
nje nujnih programov na področju 
kulture za leto 2021, ki predvide-
vajo ureditev osnovnih prostor-
skih pogojev in nakup opreme za 
javne zavode s področja kulture. 
Občina Trbovlje je uspešno pri-

javila naložbo v skupni vrednosti 
skoraj 74.000 EUR in prejela so-
financerska sredstva Ministrstva 
za kulturo v višini dobrih 30.000 
EUR. Celotna sredstva bodo na-
menjena nakupu tehnične opreme 
za gledališko dvorano Delavskega 
doma Trbovlje. Naložba bo kon-
čana do konca oktobra letošnjega 
leta. 

Prenovljena avla Delavskega doma Trbovlje
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ČE NI UREJENIH 
KOLESARSKIH POTI, 
JE TUDI KOLESARJENJA MANJ

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje je dobila odo-
brena sredstva iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj za operaci-
jo »Izvedba kolesarskih površin v 
Trbovljah« v višini okoli 1,300.000 
EUR, prispevek iz državnega pro-
računa pa približno 330.000 EUR. 
Vrednost celotne naložbe znaša več 
kot 2,260.000 EUR. Tako bo Obči-
na Trbovlje dobila skoraj 1,700.000 
EUR nepovratnih sredstev, razliko 
sredstev pa bo prispevala občina 
sama. Naj poudarimo, da razpisa-
nih sredstev ni mogoče pridobiti in 

porabiti za druge stvari (npr. inve-
sticije v ceste), ampak samo za na-
mene kolesarskih poti. Operacija se 
izvaja v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2014–2020 
v okviru specifičnih ciljev »Razvoj 
urbane mobilnosti za izboljšanje 
kakovosti zraka v mestih.« S tem se 
spodbuja nizkoogljične strategije 
za vse vrste območij, zlasti za ur-
bana območja. 

Cilj projekta je zgraditi oziroma 
urediti kolesarsko povezavo, ki bo 
z navezavo na že zgrajeno infra-
strukturo povezala celotno doli-
no in bo s potekom od železniške 

postaje na jugu do Gabrskega na 
severu povezovala celotno mes-
to in omogočala dnevno migraci-
jo občanov na poti v službo in po 
vsakodnevnih opravkih. S tem pa 
bo mesto Trbovlje kot pomembno 
gospodarsko in upravno središ-

če povezala z zaledjem. Dolžina 
vzpostavljene kolesarske povezave 
bo 6,41 km; od tega bo zgrajenih 
skoraj dva kilometra novih ločenih 
kolesarskih površin. V Trbovljah pa 
bodo tudi tri dodatne nadstrešnice 
za kolesa.

Južni del kolesarskih 
površin (od krožišča pri 
Pošti do železniške postaje)

Od Dewesofta do prvega ovinka bo kolesarska površina potekala 
po lokalni cesti in nato ob potoku; pri gasilskem domu bo pot zavila 
nazaj na regionalno cesto vse do križišča pri komunali.
*Pri Dewesoftu bo nameščena tudi nadstrešnica za kolesa.

V križišče pri 
Tušu se bodo 

umestile 
kolesarske 

površine po 
najnovejših 
standardih.

Med potokom in parkiriščem Pilona bo potekala 
kolesarska steza vse do križišča pri Pilonu (ob opornem 
zidu), od tam naprej pa bo urejen kolesarski prehod 
čez regionalno cesto, kjer bo urejena kolesarska 
površina do križišča pri Tušu.

Križišče pri komunali bo rahlo rekonstruirano, kolesarska pot bo 
zavila levo in se bo od križišča naprej nadaljevala po  levi strani 
mimo Ledenice, kjer se bo po tlakovani poti, zaprti za motorni 

promet (razen za stanovalce), nadaljevala do cerkve sv. Martina. 
Pot bo vodila mimo podjetja Elektro, pri križišču Mercator zavila 

desno in se nato priključila že zarisani kolesarski poti.

Križišče pri železniški 
postaji se bo ustrezno 
rekonstruiralo, da se 
bodo lahko varno zarisale 
kolesarske površine. 
Kolesarska pot v mesto 
bo potekala po regionalni 
cesti oziroma ob njej vse do 
spodnjega Petrola; tam bo 
prečkala regionalno cesto 
in zavila na makadamsko 
cesto proti trgovini Hofer.

Severni del kolesarskih površin od 
Dewesofta do mestnega parka
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V tokratni številki časopisa 
namenjamo nekaj strani 

bodočim mamicam v 
želji, da dobijo čim več 
informacij, ki jih bodo 
še dodatno pripravile 

na prihod novega 
družinskega člana. 

Pogovarjali smo se z vodjo 
porodnišničnega oddelka 

v Splošni bolnišnici 
Trbovlje, zdravnikom in 

specialistom ginekologije 
in porodničarstva 

Andrejem Pogačnikom, 
in s strokovno vodjo 
zdravstvene nege v 
porodnišnici Špelo 

Rebernak. V intervjuju 
smo želeli odstreti tančice 

tistega, kar se dogaja za 
zidovi stavbe, ki bo čez 

štiri leta praznovala 100 
let. Rojevanje, dojemanje 
nosečnosti, načini oskrbe 
so se v zadnjih desetletjih 
precej spremenili. Danes 

si lahko porodnišnico, v 
kateri želi ženska roditi, 

izbere sama, zato nas 
je zanimalo tudi, kaj je 
tisto, zaradi česar bi si 

bodoče mamice izbrale 
trboveljsko porodnišnico 

in zaradi česa prihajajo 
tudi danes v Trbovlje 

rojevati ženske iz drugih 
regij Slovenije.

PORODNIŠNICA TRBOVLJE: 
»MAJHNOST JE LAHKO 
TUDI PREDNOST«

INTERVJU Z ANDREJEM POGAČNIKOM, VODJO PORODNIŠNIČNEGA ODDELKA V 
SBT IN ŠPELO REBERNAK, VODJO ZDRAVSTVENE NEGE

Uredništvo

letno. Glede na število porodov sem 
v tem času pridobil veliko izkušenj. 
Po odločitvi, da se vrnem v domo-
vino svojega očeta, sem imel veliko 
možnosti za zaposlitev v različnih 
ustanovah po Sloveniji. Za porod-
nišnico v Trbovljah sem se odločil, 
ker sem videl možnost samostojne-
ga dela na več področjih hkrati, od 
ambulantnega dela do operativnih 
posegov in ne nazadnje porodništva. 
Svoje bolnice sem lahko spremljal 
od začetka nosečnosti do poroda. 
Predvsem pa sta me navdušili pre-
prostost in prijaznost ljudi.«

Kako se je vaše delo na področju 
porodov spremenilo od takrat, ko 
ste začeli svojo poklicno pot, pa do 
danes? Kaj je drugače?

»Sam mehanizem poroda osta-
ja isti, pristop do porodnice pa se 

je spremenil zaradi možnosti izbi-
re, ki jo ima porodnica na področju 
lajšanja porodne bolečine. Na izbiro 
ima več možnosti analgezije, lažje 
prisluhnimo porodnici, ker imamo 
več možnosti. Ne nazadnje pa so 
porodnice zdaj veliko bolj sezna-
njene o novostih in možnostih na 
tem področju.«

V trboveljski porodnišnici imate 
na voljo dve porodni sobi. Nedolgo 
nazaj so bile prenovljene bolni-
šnične sobe na oddelku. Se v pri-
hodnje mogoče obeta tudi prenova 
porodne sobe?

»V načrtu je prenova porodnega 
oddelka, kar bo pozitivno vplivalo 
na porodnice in zaposlene, saj bi bili 
prostori funkcionalnejši in prijaznej-
ši za izvajanje porodov in tudi popo-
rodnega prebivanja na oddelku.«

Danes si lahko porodnice oz. 
bodoče mamice same izberejo po-
rodnišnico, v kateri bi rade rodile. 
Kaj je po vašem mnenju prednost 
trboveljske porodnišnice, zaradi 
česar mamica izbere za svojo po-
rodno izkušnjo prav vašo porod-
nišnico?

»Majhnost je lahko tudi pred-
nost, saj imamo na našem oddelku 
več možnosti za aktivno sobivanje 
porodnic in osebja, kar prispeva k 
domačnosti. Prav tako smo odprti 
za vsa vprašanja in želje porodnic. 
Poleg tega je na prvem mestu stro-
kovnost; trudimo se delati skladno s 
strokovnimi smernicami sodobnega 
porodništva.«

Med katerimi vrstami poroda 
lahko izbirajo v trboveljski po-
rodnišnici (leže na hrbtu ali boku, 
sede, čepe, kleče, stoje, uporaba 
postelje, blazine, žoge, porodni 
stol)?

»Po prenovi bo na voljo več mož-
nosti glede vrste poroda. Še vedno 
se največ porodnic odloči za porod 
na hrbtu leže, vsaka porodnica pa 
ima možnost, da do same ekspulzije 
ploda hodi ali uporablja žogo.«

»Na izbiro ima več 
možnosti analgezije, lažje 
prisluhnimo porodnici, ker 
imamo več možnosti.«

Andrej Pogačnik, 
dr. med., spec. gin. 
in porod.

Kako se je začela vaša pot na po-
dročju porodničarstva? Kje ste jo 
začeli? Kaj oz. kako vas je zaneslo 
v Trbovlje?

»Specializacijo iz ginekologije in 
porodništva sem opravil leta 1992 
na Fakulteti v Beogradu in začel delo 
v Splošni bolnišnici Subotica, v ka-
teri smo imeli 2.000–3.000 porodov 

Čas gre naprej in danes mamice 
ne rojevajo več doma. Prav tako pa 
gre čas naprej tudi pri pristopih, 
tehnikah in pri različnih oblikah 
lajšanja bolečin pri porodu. Poz-
namo tudi mamice, ki so zaradi 
izjemno boleče izkušnje poroda 
pridobile strah pred njim in je bila 
ta izkušnja vzrok tudi za njihovo 
odločitev o tem, da ne želijo več 
nobenega otroka, saj si ne upajo 
več skozi to izkušnjo. Katere vrste 
poroda si lahko izbere bodoča ma-
mica pri vas? Katere vrste lajšanja 
bolečin si lahko izberejo pri vas?

»Vsaki porodnici že od začet-
ka nosečnosti razložimo, da je po-
rod fiziološki dogodek, poskušamo 
odgnati strahove, ki so jih mogoče 
pridobile. Vsekakor je to povezano 
tudi s podzavestnim emocionalnim 
stanjem porodnice. Ob patološkem 
strahu pred porodom poskušamo 
porodnici čim bolj razložiti potek 
poroda in jo kar najbolj pripraviti na 
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»Po prenovi bo na voljo 
več možnosti glede vrste 
poroda.«

»Pri težkih porodih, ko 
mamica ni dovolj močna 
za nego novorojenca, 
zanj skrbimo sestre na 
oddelku.«

naraven porod. Vsekakor pa imajo 
z razvojem medicine več možnosti 
analgezije, v smislu pomirjeval ali 
spazmolitikov.«

Za lajšanje bolečin si lahko po-
rodnica v trboveljski porodnišnici 
izbere tudi epiduralno analgezijo. 
Kaj to sicer pomeni za porodnico in 
ali se veliko porodnic odloča za to 
vrsto lajšanja bolečin?

»V porodni analgeziji prevladuje 
uporaba ultive (remifentanil), ven-
dar se v dogovoru z anesteziologom 
porodnice odločajo tudi za epidu-
ralno analgezijo. Ta poteka v priso-
tnosti anesteziologa, ki skozi kateter 
v epiduralni prostor aplicira lokalni 
anestetik lidokain, ki blokira senzi-
tivne nevre, ki prenašajo bolečino iz 
periferije. Izvaja se na podlagi dogo-
vora z anestezijo v okviru možnosti.«

Na spletni strani porodnišnice 
je zapisano, da si lahko porodnica 
za lajšanje bolečin izbere tudi po-
rodno analgezijo z remifentanilom 
in da je ta na voljo kadar koli – 
podnevi, ponoči, med delovniki, ob 
koncih tedna in med prazniki. Ka-
tera je razlika med to vrsto lajšanja 
bolečin in epiduralno analgezijo?

»Veliko porodnic se odloči za 
uporabo ultive, ki se je izkazala kot 
zelo uspešna in varna metoda anal-
gezije. Na voljo je 24 ur dnevno, 
sedem dni v tednu. Porodnica si jo 
aplicira prek venskega kanala s po-
močjo črpalke glede na intenziteto 
bolečine, vendar ne na več kot vsaki 
dve minuti. Z razvojem te veje me-
dicine uporabljamo tudi analgezijo 
z dušikovim oksidulom.«

Bodoče mamice je poleg strahu 
pred bolečino poroda strah tudi za 
otroka. Vsaka mamica si želi, da se 
rodi zdrav otrok in da pri porodu 
ni zapletov, če so že, pa si želi, da 
se nanje zdravstveno osebje hitro 
in pravilno odzove. Zaradi česa po 
vašem mnenju lahko pride do za-
pletov pri porodu in kako lahko to 
preprečite, če sploh?

»Tako kot ste že omenili, si tudi 
mi želimo, da se rodi zdrav otrok in 
da je porodnica zadovoljna. Seve-
da pa so možnosti zapletov vedno 
prisotne in se dogajajo v določenem 
majhnem odstotku po vsem sve-
tu, prav tako tudi mi nismo izjema. 
Tudi zapleti so del rizike življenja, 
na splošno. Na srečo je usodnih, hu-
dih zapletov zelo, zelo malo. Sicer 
se trudimo, da jih s strokovnim in z 
vestnim delom pripeljemo na naj-
manjšo mogočo stopnjo.«

Kaj bi želeli za konec našega 
pogovora sporočiti vsem bodočim 
mamicam?

Da jih z veseljem pričakujemo in 
da so jim naša vrata na stežaj odpr-
ta. Z željo, da imajo čim več otrok za 
svojo osebno srečo in splošno dobro 
družbe.«

Špela Rebernak, 
strokovna vodja 
zdravstvene nege na 
porodnem oddelku SB 
Trbovlje

Že kar nekaj let ste Unicefova 
novorojencem prijazna porodni-
šnica. Kaj to pravzaprav pomeni?

»To pomeni, da spodbujamo do-
jenje na željo novorojenca, da omo-
gočimo takojšen stik mame z novo-
rojencem ('skin to skin'), da imamo 
'rooming-in', da ne promoviramo 
mlečnih formul, izogibamo se upo-
rabi cucljev in stekleničk ...«

Pred leti ste uvedli 'rooming 
in', kar pomeni, da je otrok 24 ur 
pri mamici ob postelji. Kaj pa v 
primerih, ko mama takoj po po-
rodu še ne zmore skrbeti za otroka 
ali pa se še ne počuti dovolj močna 
za to?

»Pri težkih porodih, ko mamica 
ni dovolj močna za nego novoro-
jenca, zanj skrbimo sestre na od-
delku. Spodbujamo pa dojenje, tako 
da ga mamici pristavljamo na prsa. 
Zelo podoben sistem je pri mami-
cah, ki so imele carski rez. Prvih 
24 ur je novorojenec v naši oskrbi, 
nato pa vidimo, kako se mamica 
počuti.«

Ko ženska postane mamica, je 
to zanjo povsem nova izkušnja, 
pri kateri pa še kako prav pridejo 
lepe besede tistih, ki so ob ma-
mici v prvih trenutkih in dneh po 
porodu. Med te ljudi sodijo tudi 
medicinske sestre, babice. Včasih 
se lahko izkušnja v porodnišnici 
spremeni v slabo izkušnjo že mo-
goče samo zaradi besed, ki morda 
niso najprijaznejše. Na kak način 
kot osebje na porodnem oddelku 
skrbite za dobro počutje mamic?

»Ravno tako, kot je napisano 
zgoraj. Spodbudna in lepa beseda 
vedno najde svoje mesto. Skušamo 
biti kar se da prilagodljivi. Zaveda-
mo se, kako težki trenutki so lahko 
v našem poklicu. Takrat pristopa-
mo individualno in najbolje, kakor 
znamo.«

Nosečnicam pred porodom 
omogočate tudi ogled oddelka in 
porodnih sob ter pogovor z babi-
cami, ki vodijo porode. Se na ogled 
(in kako) prijavijo tudi posame-
znice ali je ogled mogoč samo v 
sklopu šole za starše?

»Ja, res je. Trenutno ogled po-
rodnišnice (žal) ni mogoč, drugače 
pa so pari po predhodnem dogovo-
ru lahko prišli na ogled porodnišni-
ce. Upamo pa, da bo v bližnji priho-
dnosti vsem bodočim mamicam na 
voljo tudi individualni posvet pri 
babici.«

Kako se pri tem povezujete tudi 
z drugimi zdravstvenimi usta-
novami v regiji, ki izvajajo šolo 
za starše? Ali vas obiskujejo tudi 
skupine »Šola za starše« iz drugih 
občin v regiji?

»Seveda, povezani smo z ZD Za-
gorje in imamo dogovorjene oglede 
porodnišnice vsak zadnji torek v 
mesecu. Prav tako pa smo na vo-
ljo vsem drugim parom iz drugih 
dispanzerjev po predhodnem do-
govoru. V trenutnem času pa so 
ogledi porodnišnic na voljo pod 
pogojem PCT. Par, ki bi želel priti 

in nas spoznati, se zglasi na pre-
ventivni triaži; tam jih usmerijo, 
nas pokličejo in to je to. Je pa zelo 
zaželeno, da se to zgodi po predho-
dnem dogovoru. Če je porodna soba 
zasedena, to seveda ni izvedljivo in 
se obisk prestavi na kak drug dan.«

Ste tudi dojenju prijazna po-
rodnišnica. Kaj pomeni ta naziv?

»Še vedno smo ponosni na ta 
naziv in delamo vse, kar je v naši 
moči, da ga obdržimo. To pomeni 
dojenje na željo novorojenca, pou-
čujemo bodoče in novopečene ma-
mice o prednostih materinega mle-
ka, izogibamo se uporabi cucljev in 
dud ...«

Včasih veliko stresa za mamico 
predstavlja tudi dejstvo, če mo-
goče ne more dojiti. Kaj svetujete 
takšnim mamicam? Jih prepriču-
jete v dojenje?

»Zavedamo se, da dojenje ni 
mačji kašelj. Prav pri dojenju opa-
žamo, kako slabo so mamice prip-
ravljene. Premalo je informacij, da 
dojenje zahteva čas, voljo in og-
romno truda ter potrpežljivosti. 
Kot NPP seveda mamice spodbu-
jamo v dojenje in jih poskušamo 
glede tega opolnomočiti. Predvsem 
promoviramo vztrajnost pri doje-
nju. Če so težave prevelike oziroma 
mamica nima želje po dojenju, si 
lahko mleko tudi izbrizga ali ponu-
dimo adaptirano mleko.«

Katere načine lajšanja bolečin 
lahko nudite porodnicam pred po-
rodom?

»Za lajšanje porodnih bole-
čin imamo različna farmakološka 
sredstva, remifentanil (ultiva) in 
dušikov oksidul, ki sta na voljo ves 
čas. Epiduralna analgezija pa je na 
voljo po predhodnem dogovoru z 
anesteziologom.«
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Kaj za vas pomeni dobra oskr-
ba porodnice po porodu?

»Dobra oskrba porodnice po 
porodu pomeni tudi dobro oskrbo 
novorojenca. Stremimo k temu, 
da znajo mamice dobro skrbeti za 
nego novorojenca, za znajo skrbeti 
za lastno nego, še posebej ob car-
skem rezu ali šivih na perineju, 
da se zavedajo pomena počitka in 
ustrezne prehrane po porodu.«

Od kod vse prihajajo mamice, 
ki rodijo v porodnišnici v Trbo-
vljah?

»Večina prihaja iz Zasavja, tu in 
tam pa tudi iz drugih občin.«

Zaradi česa danes bodoča ma-
mica izbere trboveljsko porodni-
šnico in ne katere druge?

»Gotovo je bližina porodnišni-
ce en vidik njihove izbire. Po drugi 
strani pa jim naš način dela omo-
goči, da spoznajo babice in zdrav-
nike, ki jih bodo spremljali pri po-
rodu in na poporodnem oddelku.«

Kako pa preverjate zado-
voljstvo porodnic oz. mamic?

»Njihovega zadovoljstva niti ne 
preverjamo usmerjeno. Dobimo pa 
veliko pozitivnih odzivov, zahval, 
nasmehov ... in na koncu je res to 
tisto, kar šteje.«

Kaj bi želeli sporočiti bodočim 
mamicam?

»Da so pri nas vedno dobrodo-
šle, da smo jim na voljo skoraj ves 
čas. Da se lahko na nas obrnejo 
tudi prek FB-strani (Porodnišnica 
Trbovlje) in nas kontaktirajo prek 
elektronske pošte. Malo za šalo, 
malo pa tudi zares naj se obrnejo 
na nas s konkretnimi vprašanji in 
ne iščejo preveč odgovorov prek 
spleta, predvsem pa naj se zave-
dajo, da je porod edinstvena in nji-
hova lastna izkušnja.«

Intervju je nastal v sodelovanju 
z Sr(e)čno Trbovlje.

KAJ PRIPOROČAMO V BRANJE 
BODOČIM MAMICAM IN STARŠEM?

Knjiga Moji IVF otroci, 
avtorica: Marija Martinčič Bauman
Knjiga je izšla pri založbi 5ka, v kateri so njeno vsebino opisali takole: 
»'Hvala, mami, za bratca,' mi je rekel nekega dne … Bila sem ganjena in 
neskončno hvaležna za dar materinstva. Ta knjiga je za Vas, da Vam olaj-
ša spoprijemanje z neplodnostjo. Popeljala vas bo skozi različne prakse 
in predloge, da se vam naročje nekoč zapolni z majhnim bitjecem.«

Prvo leto mama, 
avtorica: Ana Rozman
Avtorica je v njej popisala veliko lepih trenutkov, ki jih doživi novopeče-
na mati, pa tudi tiste težke in temne, ki pogosto ostanejo zamolčani. Biti 
mama je hkrati lepo in zahtevno. Mama se včasih počuti, kot da lebdi na 
krilih svoje materinske ljubezni in da zmore vse, včasih pa pade globoko v 
najtemnejše dele svoje psihe, iz katerih le stežka najde pot nazaj. Kako si 
lahko pomaga, da ohrani sebe in obenem ljubi svojega otroka – tudi o tem 
govori ta knjiga, ki je izšla pri založbi 5ka.

»Z Nikom sem šla prvič ven deset dni po porodu. Dala sem ga v lupinico 
in ga odnesla na klop ob Ljubljanico. Bil je lep spomladanski dan. Z Mar-
kom sva sedela v tišini, Nik je ravno zadremal. Vrbe so se nežno zibale v 
vetru. Nedaleč stran je neki moški racam v reko metal kruh. Vse je bilo 
nekako isto kot prej. Pa vendar za naju popolnoma drugače.« 

Knjiga, za katero želite, da bi jo prebrali vaši starši, 
avtorica: Philippa Perry
Vsi si želimo, da bi bili dobri starši, naši otroci pa srečni in zadovoljni. Toda 
kako to doseči? Bistvo starševstva je odnos, ki ga imamo s svojim otrokom. 
Odnos podpira, neguje in omogoča rast – ali pa jo ovira. V knjigi nam av-
torica namesto »popolnega« načrta razgrinja širši pogled na starševstvo. 
Posveča se temu, kaj je resnično pomembno za dobro medosebno pove-
zanost, kaj jo lahko izboljša, kakšnemu vedenju se je bolje izogniti in kaj 
lahko naredimo, da bomo otroku pomagali biti oseba, kakršna je lahko.

Ta navdihujoča knjiga nam bo pomagala: 
 � spoznati, kako smo bili sami vzgojeni in kako to vpliva na naš način vzgoje;
 � prekiniti negativne vzorce in navade;
 � sprejeti svoje in otrokove občutke;
 � prepoznati, kaj sporočajo različna vedenja.

Knjiga je bila med bralci tako dobro sprejeta, da je sledil ponatis pri Mla-
dinski knjigi. 

Občina Trbovlje vsakemu trboveljskemu novorojenčku 
ob prihodu na svet pokloni darilo za spodbuden in lep-
ši začetek. Vsebina prejetega darila se iz leta v leto spre-
minja, zato smo vsebino tudi letos nekoliko spremenili. 
Od 1. julija 2021 naprej pa starši novorojenčkov iz občine 
Trbovlje ob rojstvu svojega otroka prejmejo darilni bon 
v vrednosti 60 €, ki ga lahko vnovčijo v trgovini Pikapolo-
nica, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje otroku podarja 
enoletno članarino, paketu je priložen tudi koledar, prip-
ravljen posebej za to priložnost ter igračka in ostala upo-
rabna priložnostna darila. 

Darilni paket prejmejo starši na podlagi vloge, ki jo mo-
rajo izpolniti in poslati na občino. Vloga  je na voljo na ob-
činski spletni strani Občine Trbovlje, starši pa jo morajo 
oddati najkasneje 6 mesecev po rojstvu, obrazec lahko 
pošljejo elektronsko ali  pa po pošti. Na osnovi oddane 
vloge dobijo Odločbo, s katero lahko na Občini prevza-
mejo paket.
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GASILSTVO
·  spoznavanje in uporaba gasilske opreme
·  pridobivanje značk za preventivno znanje
·  pridobivanje veščin kot so KOLESAR, 
   PREVENTIVEC, NOVINAR – FOTOGRAF, 
   ARHIVAR, VODIČ, KURIR, PLAVALEC, 
   NARAVOSLOVEC, RAČUNALNIČAR, 
   LIKOVNIK, BOLNIČAR, GLASBENIK
·  pridobivanje znanj za nazive pionir in 
   mladinec, ter gasilec pripravnik
·  sodelovanje na gasilskih tekmovanjih, 
   kjer se družimo z ostalimi mladimi 
   gasilci iz drugih gasilskih društev v 
   Sloveniji, ter tudi s kolegi iz tujine
·  zgodovina gasilstva
·  prva pomoč
·  reševanja iz vode

TABORENJE IN 
LETOVANJE
·  preživetje v naravi
·  postavljanje šotorov
·  dejavnosti v in ob 
   vodi, v gozdu

ORIENTACIJA 
IN GIBANJE V NARAVI
·  osnovno spoznavanje orientacije
·  orientacija v naravi
·  uporaba zemljevida, kompasa in 
   drugih pripomočkov za orientiranje
·  orientacijska tekmovanja med 
   gasilskimi društvi

ŠPORTNE IN 
DRUŽABNE 
DEJAVNOSTI
·  športne in družabne igre
·  športna tekmovanja (smučanje, 
   sankanje, plavanj   kolesarstvo, 
   košarka, nogomet, odbojka … )

OSTALE DEJAVNOSTI
·  izleti, strokovne ekskurzije, pikniki
·  kvizi
·  srečevanje mladih v okviru PGD, 
   gasilske zveze
·  ekologija – čistilne akcije
·  sodelovanje v humanitarnih akcijah

PRIDRUŽI 
SE NAM

Dekleta in fantje se vključujejo v gasilske vrste kot:

PIONIRJI – GASILCI 
MLADINCI – GASILCI  (od 12. do dopolnjenega 16. leta)

 (od 6. do dopolnjenega 11. leta)

foto: pixabay.com

NA POMOČ!

Več informacij na info@pgdtm.si ali na številki 03 82 82 120.
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Komunala Trbovlje

Trboveljski mestni 
park je v poletnih 

mesecih postal 
bogatejši za še 

eno pomembno 
pridobitev – hotel 

za žuželke. V 
njem so svoj dom 

našle različne 
koristne žuželke 

(opraševalci), kot so: 
čebele samotarke, 

pikapolonice, metulji, 
strigalice, tenčičarice, 

čmrlji in druge. 

HOTEL ZA ŽUŽELKE

Te žuželke s svojim obiskova-
njem rastlin skrbijo za opraševanje 
ter posledično za biotsko raznoli-
kost in rodnost. V urbanih obmo-
čjih se pojavlja vse manj primernih 
mest za gnezdenje opraševalcev, s 
čimer se število koristnih žuželk 

V MESTNEM PARKU TRBOVLJE

Hotel za žuželke je v celoti 
nastal s prizadevanji 
zaposlenih na Komunali 
Trbovlje; ti so za njegovo 
izdelavo uporabili 
reciklirane in naravne 
materiale iz našega okolja. 

Hotel za žuželke v 
mestnem parku

zmanjšuje. S postavitvijo hotela 
za žuželke zato želimo na Komu-
nali Trbovlje spodbujati ugodne 
bivanjske razmere za koristne žu-
želke in hkrati ozaveščati vse ge-
neracije o pomenu opraševalcev. 
Hotel za žuželke je v celoti nastal s 
prizadevanji zaposlenih na Komu-
nali Trbovlje; ti so za njegovo iz-
delavo uporabili reciklirane in na-
ravne materiale iz našega okolja. 
Zaradi zaščite pred drugimi žužel-
kami je po priporočilih postavljen 
nekoliko višje nad tlemi, za zaščito 
pred pticami pa je sprednja stran 
zaščitena še s kovinsko mrežo. Po-
stavitev hotela za žuželke nadgra-
juje projekt trboveljskih medovitih 
trat, s katerim se pridružujemo 
prizadevanjem za ohranjanje čebel 
in drugih opraševalcev ter opozar-
jamo na njihov pomen za biotsko 
raznovrstnost.

VAM LAHKO REŠI ŽIVLJENJE!
Toliko namreč traja pregled, vključno s slikanjem dojk 
(mamografijo), ki ga brez doplačil opravite v programu 
DORA. Program DORA omogoča odkrivanje raka dojk, še 
preden bi spremembo v dojki lahko zatipali.

OD 50 DO 69 LET
ŽENSKE V STAROSTI

VABI PROGRAM DORA NA MAMOGRAFIJO VSAKI DVE LETI 

BREZ NAPOTNICE, BREZ CAKANJA, BREZ DOPLACIL ˇ ˇ

Onkološki inštitut Ljubljana
Spletno mesto: dora.onko-i.si

Elektronska pošta: dora@onko-i.si
Brezplačni telefon: 080 27 28, vsak delavnik med 9. in 12. uro

Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah, ki se pojavi 
največkrat med 50. in 69. letom starosti. Cilj programa 
DORA je zmanjšati število smrti žensk zaradi raka dojk. 

Slikanje dojk na digitalnem mamografu bo opravil posebej 
usposobljen radiološki inženir. Vaše slike bosta neodvisno 
pregledala dva zdravnika radiologa. Izvide boste prejeli v 
petih delovnih dneh. 

ˇ ˇCE JE RAK DOJK ODKRIT NA ZACETNI STOPNJI, 
JE ZDRAVLJENJE BOLEZNI LAHKO ZELO

USPEŠNO.
10 MINUT
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Komunala Trbovlje

Komunala Trbovlje

Na ZC Neža v občini 
Trbovlje so postavili 
nov kotiček za vse, 

ki bi želeli oddati še 
delujoče aparate v 
ponovno uporabo. 

Kotiček najdete pod 
nadstrešnico (2. 

boks) in je označen z 
rumeno tablo ter tako 

nezgrešljiv.

Globalna rast cen 
surovin in emisijskih 
kuponov bo vplivala 

tudi na cene ogrevanja 
v Sloveniji in v 

Trbovljah ter na razvoj 
sistema ogrevanja v 

prihodnjih letih. 

KAM ODDATI ŠE 
DELUJOČE APARATE, 
KI JIH NE POTREBUJETE VEČ?

RAST CEN ENERGENTOV IN EMISIJSKIH KUPONOV 
VPLIVA NA CENE OGREVANJA TUDI PRI NAS

Tam lahko oddate še delujo-
če aparate, primerne za ponovno 
uporabo. V kotičku zbirajo vse vrste 
aparatov: velike aparate – pralne 
in pomivalne stroje, pečice, štedil-
nike, hladilnike, zamrzovalnike, 
orodje za dom in vrt, male gospo-
dinjske aparate, avdio-/video- in 
fotoopremo, zaslone in televizorje 
z ravnim zaslonom, računalnike, 
mobilne telefone, igrače in druge 
primerne aparate na elektriko ali 
baterije. V kotičku se zbira apara-
te, ki so delujoči, nepoškodovani in 
varni za uporabo. 

ZBIRNI CENTER NEŽA

Kotiček je postavila družba ZEOS, d. o. o., v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno 
pod sloganom #Še sem uporaben! skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komu-
nalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d. o. o., ter lokalnim partnerjem Javno 
podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o. Projekt sofinancirata Ministrstvo za okolje in prostor 
RS ter Evropska komisija. 

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na Neži

V kotičku se zbira 
aparate, ki so delujoči, 
nepoškodovani in varni za 
uporabo. 

V novi ogrevalni sezoni bo ogre-
vanje zato predvidoma dražje, kot je 
bilo v preteklih nekaj sezonah. 

V zadnjem obdobju smo pri-
ča rasti cen fosilnih goriv, surovin, 
hrane in drugih dobrin. Globalno 
rast cen  močno občutimo tudi na 
Komunali Trbovlje, saj so se bistve-
no poslabšali pogoji za nakup pli-
na za prihodnjo ogrevalno sezono, 
prav tako rekordne vrednosti dose-
ga cena emisijskih kuponov, ki je v 
letošnjem že dosegla dvakrat višjo 
vrednost kot kadarkoli prej. Oba 
stroška sta sestavni del variabilnega 
dela cene ogrevanja, zato vplivata 
tudi na ceno ogrevanja, ki jo plaču-
jejo uporabniki.

Nakup emisijskih kuponov je 
znatni strošek, ki bo močno vplival 
na ceno ogrevanja – tako pri nas, 
kot tudi pri drugih ponudnikih. V 

preteklih letih so bile cene emisij-
skih kuponov zanemarljive, strm 
dvig se je začel šele pred kratkim. Še 
v letu 2020 se je cena gibala med 16 
in 28 €, v letošnjem letu pa že pre-
sega 60 €. Nakup emisijskih kupo-
nov pod takimi pogoji zato predsta-
vlja bistveno višji strošek ogrevanja 
v primerjavi s preteklimi leti, še 
posebej zato, ker smo šele leta 2020 
nakupili prve emisijske kupone. V 
tretjem trgovalnem obdobju nam 
je namreč država dodelila zadostno 
količino brezplačnih emisijskih ku-
ponov za vsakoletno pokritje emisij 
CO2 do vključno leta 2019.

Tudi cene zemeljskega plina na 
mednarodnih energetskih trgih v 
letošnjem letu daleč presegajo cene 

izpred leta dni. Komunala Trbovlje 
zato tako nizke cene, kot je bila v 
zadnjih nekaj letih, ne bo mogla več 
vzdrževati.

Prihodnji trendi so zaskrbljujo-
či, zato so odločitve o prihodnosti 
ogrevanja v Trbovljah že pred na-
šim pragom. Na Komunali Trbovlje 
zato ob umiritvi razmer na področju 
javnega zdravja načrtujemo okrog-
lo mizo, na kateri bomo predstavili 
trenutne razmere na področju pro-
blematike ogrevanja v Trbovljah in 
dobre prakse v primerljivih okoljih, 
nato pa bomo skozi debato s sogo-
vorniki iz lokalnega okolja, strokov-
nih institucij in panoge iskali mož-
nosti in priložnosti, ki so nam na 
voljo pri reševanju te problematike.

Direktor Komunale Trbovlje, 
d. o. o., Tomaž Trotovšek je ob 
tem poudaril pomen ozaveščanja 
občanov o pravilnem ravnanju 
s predmeti, ki jih več ne potre-

bujejo: »Upamo, da bo kotiček 
za oddajo še delujočih aparatov 
občane spodbudil k razmisle-
ku o tem, kako ravnajo z apara-
ti, ki jih ne potrebujejo več, in da 

bomo z ozaveščanjem občanov 
ter s spodbujanjem ponovne rabe 
dolgoročno zmanjšali količino po 
nepotrebnem zavrženih predme-
tov.«
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NOVA PLANINSKA POT NA 
GRAŠICO V ZASAVJU

LAIBACH 4 DEKADE V KLEKLJANI ČIPKI

Letos glasbena skupina 
Laibach praznuje 

40-letnico delovanja. 
Da bi zaznamovali 

ta jubilej, je Zasavski 
muzej Trbovlje 

pripravil razstavo 
Laibach 4 dekade in 

k sodelovanju povabil 
tudi Društvo zasavskih 

klekljaric Srčevke.

Na povabilo našega 
dolgoletnega člana in 
častnega planinskega 

vodnika Planinske 
zveze Slovenije 

Štefana Sapača se 
je v soboto, 5. junija, 

osem planink in 
planincev PD Trbovlje 

udeležilo pohoda 
ob odprtju po na 

novo nadelani in z 
novimi markacijami 

opremljeni planinski 
poti na Grašico. Pot 

je v celoti, v dobrem 
letu in pol, nadelal, 

označil in financiral 
Štefan sam.

Društvo zasavskih 
klekljaric Srčevke

Bojan Gorjup, 
podpredsednik 
Planinskega društva 
Trbovlje 

Hrib Grašica leži 
nad reko Savo pri 
zagorskem mostu 
oziroma nad čistilno 
napravo Občine 
Zagorje in je visok 
okoli 700 m oziroma 
točno 693 m. Vhodna 
točka na planinsko 
pot je na drugi strani 
zasavske ceste nasproti 
zagorske čistilne 
naprave. Označena je 
s smerno tablico in z 
markacijo, ki je rdeča 
črka G na beli podlagi. 
Pot ima vsa potrebna 
soglasja državnih 
ustanov, Planinske 
zveze Slovenije in 
lastnikov zemljišč.

Pohod je potekal iz zagorske žele-
zniške postaje, kjer se je zbralo prek 
30 pohodnikov. Na zbirnem mestu 
smo bili udeleženci postreženi s pe-
civom in pijačo. Organizator pohoda 
Štefan Sapač je pred odhodom vse 
prisotne seznanil s potekom poti in 
opozoril na posamezne zahtevnejše 
dele poti ter nam zaželel varen korak.

Pot velja za razmeroma strmo in 
zahtevnejšo; pohodniki jo lahko pre-
hodijo v 1–1,5 ure, odvisno od sta-
rosti in kondicije. Lahko bi jo razdelili 
na štiri etape. Prva je srednje strma 

in vodi do večje skalne gmote nad 
zasavsko cesto. Okrog skalne gmote 
in nad njo je pot najbolj strma, nato 
pa se v tretji četrtini strmina spet 
nekoliko zmanjša. Ko prispeš na vrh 
strmega dela poti, se ta nadaljuje bolj 
položno, nato pa se spet rahlo vzpe-
nja po travniku do cilja. Na cilju smo 
bili bolj zadnji pohodniki sprejeti z 
aplavzom in s čestitkami za uspešno 
prehojeno pot. Ko precej utrujen pri-
deš na cilj, se zavedaš, koliko volje, 
truda in prostega časa je bilo treba 
vložiti v ta strm hrib, da je nastala ta 
na novo nadelana in lepo označena 
planinska pot. Štefan, hvala ti za vse 
to opravljeno delo.

Počitek na vrhu tretje četrtine poti. 
Najtežji del poti je bil za nami.

Štefan Sapač in njegovi sočlani iz 
Planinskega društva Trbovlje

Klekljarice, ki so v društvu 
zbrane od blizu in daleč, saj pri-
hajajo iz devetih občin, so prip-
ravile sedem čipk. Ponazarjajo 
naslovnice albumov skupine La-
ibach in s tem želijo pokazati, da 
se da klekljati moderna čipka tudi 
po slikah, ne samo po že narisanih 
vzorcih. Idejna vodja tega projek-
ta je bila Tina Kuder Veldin.

Kako nam je uspelo ustvariti in 
prikazati ideje iz različnih mate-
rialov in podlag, si lahko ogledate 
v muzeju.

Laibach 4 dekade v klekljani čipki
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TRBOWLE TRAILS: 
PRVI TRAIL 
CENTER V ZASAVJU

NOVE KOLESARSKE POTI V TRBOVLJAH

V Trbovljah je zaživela 
nova športna atrakcija 

z odprtjem novih 
kolesarskih poti – 

Trbowle trails. 

Mountain bike klub 
Trbovlje

Pobočje pod Javorjem, ki je s 
1131 m nadmorske višine tretji vrh 
Zasavja, ima teren, ki je idealen za 
gorsko kolesarjenje. 

Mountain bike klub Trbovlje je 
v lanskem letu tudi v sodelovanju z 
Občino Trbovlje začel nov projek-
tom, in sicer pridobivanje dovoljenj 
za gradnjo kolesarskih poti (trailov), 
ki bodo povezani v celoto kot Javor 
Trails. Gre za projekt na pobočjih 
1131 m visokega Javorja, ki vključu-
je kar 5 trailov oz. poti: ELICA (flow 
trail), JAVOR, POSEKA, GARAŽA in 
JELOVICA. Traile v sklopu preostalih 
izjemnih poti nad Trbovljami pove-
zujejo skupaj v celoto Trbowle tra-
ils – ime, ki pomeni sopomenko za 
pravo gorsko kolesarjenje. Gorsko 
kolesarjenje je izjemno atraktiven in 
zanimiv šport, njegova množičnost 

pa je trenutno v velikem porastu. 
Urejenih gorskokolesarskih poti v 
našem okolju še ni, zato v Mountain 
bike klubu Trbovlje čutijo dolžnost 

Mountain bike klub Trbovlje je klub z bogato 
zgodovino, saj deluje že 21. leto, v tem času 
pa so dosegli številne odmevne rezultate v 
spustu, enduru in v olimpijskem krosu, pri 
čemer so člani med drugi osvojili naslove 
državnih prvakov, državne pokalne naslove, 
nastopali v reprezentanci in osvojili šest 
klubskih državnih naslovov.

do naše in mlajše generacije, da se 
to področje uredi. Za pomoč pri iz-
delavi in urejanju poti se zahvalju-
jemo Občini Trbovlje.

Javor trails



18                  Srečno Trbovlje                  DRUŽBA

ŽETEV PIRE POD MRZLICO

POLETNO DOGAJANJE V 
DELAVSKEM DOMU TRBOVLJE

Počasi se je dan za 
dnem približeval 

dnevu žetve pšenice 
na stari način s srpi. 
V soboto, 24. 7. 2021, 
je Društvo kmečkih 

žena in deklet Trbovlje 
pripravilo tekmovanje 
v žetvi pšenice – sorta 

pira. Žetev je bila 
na ekološki kmetiji 

Zgornji Lemevšek pri 
Marjanu Lamperju, 

na 750 m nadmorske 
višine pod Mrzlico.

Ob začetku poletja 
smo se lahko v 

Delavskem domu 
Trbovlje spet 

posvetili dogodkom 
v živo, ki smo jih 
med prepovedjo 

javnih prireditev tako 
pogrešali.

Metka Štrajhar

Bogdan Šteh in 
Anja Doležalek Škrabar

Vabilu sta se odzvali Društvo 
kmečkih žena in deklet Hrastnik 
ter Društvo vaških žena Čemše-
nik. Žetev je postala že tradici-

4. junija smo odprli retrospektiv-
no razstavo ob 90. obletnici rojstva 
Janeza Kneza, ki je bila do sep-
tembra na ogled ne le v naši stavbi, 
ampak tudi v Zagorju, Hrastniku, 
Loki pri Zidanem Mostu in na Kumu. 
Ob odprtju smo skupaj z JSKD Trbo-
vlje izvedli koncert zasedbe Patrio, 
pripravili pa smo tudi spremlje-
valni program likovnih delavnic. V 
poletnih mesecih so lahko otroci in 
odrasli preizkusili likovne tehnike, 
ki jih je uporabljal Janez Knez. Z jav-
nim vodstvom po razstavi in delav-
nico smo sodelovali na Poletni mu-
zejski noči 19. junija in na festivalu 
Rdeči revirji 31. avgusta. 

Ob rednem kinoprogramu smo 
izvedli letni kino na stopnišču 

onalna in omenjena društva si 
resnično želijo tovrstnega so-
delovanja na področju kmečkih 
opravil in ohranjanja starega na-
čina dela. Žetev s srpom kmečke 
žene, vendar ne vse, obvladajo. 
Vse prisotne so bile vesele, da 
sta se želela naučiti žeti tudi dva 

učenca 4. razreda osnovne šole. 
Ker sta imela spretno »mojstrico 
žetve«, ki obvlada delo s srpom, 
sta z zagnanostjo upoštevala na-
vodila, kako se drži srp in kako 
se naredi poresel. Tretje mesto 
je osvojilo Društvo vaških žena 
Čemšenik, drugo mesto Društvo 

kmečkih žena in deklet Trbovlje, 
prvo mesto pa Društvo kmečkih 
žena in deklet Hrastnik. Partnerji 
žanjic so pri spravilu požete pše-
nice pomagali in s tem prispevali 
svoje znanje in moč, da so snope 
odpeljali in zložili v kozolec. Po 
opravljenem delu so si udeležen-
ci prireditve zaslužili dobro toplo 
malico – golaž z belimi žganci, 
za kar je poskrbela članica DKŽD 
Trbovlje. Pohvalo je bilo slišati iz 
vsakih lačnih ust. »Še bo kuhala,« 
je zagotovila. Lastnik kmetije pa 
je poskrbel za pijačo. Podana je 
bila ideja, da bi drugo leto povabi-
li podeželsko mladino Zasavja, da 
jim prikažemo in ponudimo srpe 
v roke, da se naučijo spretnos-
ti ravnanja s tovrstnim orodjem. 
Kot je reklo Nikoli ni prepozno, da 
spoznajo, kako se je nekdaj dela-
lo na kmetijah. Ob slovesu so bile 
izrečene besede: »Ostanite zdrave 
in pazite nase.« Lastnik kmetije je 
bil zadovoljen in vsa prireditev se 
je v najlepši luči sklenila z željo, 
da se drugo leto vidimo zdravi in 
pripravljeni pomagati pri tem op-
ravilu.

Žetev pod Mrzlico

Oživela je tudi naša turistič-
na dejavnost, s poudarkom 
na Virtualnem muzeju ru-
darstva 4. dritl. Med drugim 
smo gostili večjo skupino ko-
lesarjev na turi po Sloveniji, 
ki si je med drugim ogledala 
tudi dimnik TET in virtualno 
splezala na dimnik.

pred DDT: en večer v juliju in dva 
v avgustu. Pred projekcijo doku-
mentarnega filma Železne sto-
pinje o začetkih metalske glasbe 
v Sloveniji so občinstvo za pravo 
vzdušje ogreli domači metalci Life 
on Display in novogoriški bend 
Hellcrawler, nekaj besed o filmu je 
spregovoril tudi njegov avtor De-
nis Brnčič. Poletni program smo 
sklenili s koncertom glasbenega 
kolokvija Godalkanje pod mentor-
stvom priznanega violinista Bo-
jana Cvetrežnika. Poleg Specialk z 
oprodama, ki so se nam predstavi-
le že lansko leto, je letos nastopil 
tudi Slovenian Fiddle Gang in obo-
ji so nas z glasbo odpeljali okrog 
sveta. 

Poletni čas pa smo izkoristili 
tudi za vzdrževalna dela na stavbi 
in v okolici. Letos je prišla na vrsto 
prenova zgornje avle, v kateri so se 
uredili nova električna napeljava, 
razsvetljava in beljenje stene.

Ogled dimnika TET

Delavnica akvarelov
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POLETJE PRINESLO KAR DVE 
POMEMBNI KONFERENCI

Regionalna razvojna 
agencija Zasavje je 
julija v Delavskem 
domu Zagorje ob 
Savi organizirala 

Regionalno turistično 
konferenco 2021. 

Namen konference je 
bil poenotenje turizma 
v regiji in povezovanje 
različnih deležnikov v 

zasavskem turizmu, 
saj si vsi želijo Zasavje 

preoblikovati v 
turistično privlačno 

in zanimivo regijo. 
Udeleženci so se 
strinjali, da je za 

uspeh v tej trenutno 
zelo negotovi panogi 
ključno sodelovanje 

deležnikov iz vseh 
štirih občin.

Regionalna razvojna 
agencija Zasavje

Direktor Regionalne razvojne 
agencije Zasavje Jani Medvešek je 
na začetku ugotovil, da veliko za-
nimanje za konferenco dokazuje, 

20. OBLETNICA DRUŠTVA

Prosvetno društvo 
Čeče Trbovlje 

deluje od leta 1999. 
Pisateljica Berta 
Golob pravi: »Od 

vseh oblik kulture 
je najpomembnejša 

srčna kultura.« Te na 
Katarini premoremo 

veliko. Zato smo 
z veseljem in s 

ponosom v mesecu 
juniju zaznamovali 20. 

obletnico delovanja 
društva. 

Marinka Pišek Bizjak, 
predsednica Prosvetnega 
društva Čeče

Društvo že vsa leta delovanja 
daje poudarek negovanju ljubiteljske 
kulture, medgeneracijskemu druže-
nju, sodelovanju z drugimi društvi, 
glasbenimi šolami, gledališkimi in s 
folklornimi skupinami ter povezo-
vanju krajanov in obiskovalcev.

Naše društvo skrbi za raznolik 
program, z vključevanjem oziroma 
s sodelovanjem vseh starostnih sku-
pin, prednostno mladih izvajalcev na 
kulturnem področju. Menimo, da je 
mlade treba spodbujati, jih motivi-
rati in jim s tem približati kulturno 
dejavnost. 

Program, ki ga oblikujemo člani 
društva in drugi sodelujoči, skozi vse 
leto ponuja gostovanje gledaliških 
skupin in koncerte, na katerih se 
predstavijo ljudski pevci in godci ter 
glasbene skupine različnih glasbenih 
zvrsti. Nikoli ne pozabimo tudi na 
naše najmlajše krajane, ki jih vsako 
leto obišče Božiček.

Prizadevamo si, da bo naše delo 
tudi v prihodnje povezovalo vse kra-
jane in obiskovalce Čeč.

Jubilej društva. Avtorica: Metka Štrajhar

da je interes za razvoj turizma pri 
nas velik. Na konferenci sta bila 
med drugim kot osnova za širšo 
razpravo predstavljena dva prime-
ra projektnih idej za nadaljnji ra-
zvoj turizma v regiji. Jani Medvešek 
je predstavil turistične aktivnosti, 
ki že potekajo ob trboveljskem di-
mniku, ter predstavil tudi mogo-
če potenciale in ideje za prihodnji 
razvoj dimnika, ki bi lahko Zasavje 
postavil na svetovni turistični ze-
mljevid. Marjan Krajnc, direktor 
podjetja Hoteli in turizem Roga-
ška, pa je predstavil projekt razvoja 
Medijskih toplic, kjer se bo posta-
vil sodoben in edinstven turistični 
kompleks. Ves čas konference je 
potekala tudi živahna diskusija o 
predlogih glede nadaljnjega razvoja 
turizma v Zasavju. 

Prav tako je Regionalna 
razvojna agencija (RRA) 
Zasavje 16. junija v 
Trbovljah organizirala 
Regijsko razvojno 
konferenco 2021. Njen 
namen je bil seznanitev 
deležnikov in javnosti z 
Regionalnim razvojnim 
programom zasavske 
regije 2021–2027 (RRP) in 
pregled projektov, ki so bili 
prek različnih organizacij iz 
zasavske regije predlagani 
za vključitev v t. i. 
programski del RRP.

Jani Medvešek: »Konferenco smo v prvi vrsti organizirali za to, 
da slišimo glas ljudi s terena, saj bomo le tako lahko pripravili 
vključujoče in realne razvojne dokumente.« 

RRA Turistična konferenca

RRA Razvojna konferenca
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V svoje vrste vabimo in z ve-
seljem sprejmemo vse, ki bi 
želeli sodelovati pri ohranja-
nju in oživljanju naše kultur-
ne dediščine na področju 
ljudskih plesov in pesmi: ple-
salce, pevce in instrumen-
taliste. Informacije najdete 
tudi na naši strani na Face-
booku.

Želeli bi izkoristiti priložnost in vse otroke ter mlade med 6. in 16. letom starosti, ki bi se radi 
pridružili gasilski mladini ter se spoznali z osnovami gasilskih veščin, povabiti, da se nam 
pridružite vsak petek od 10. septembra naprej ob 18.00 na vajah gasilske mladine. Za več 
informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu urban.krevl@pgdtm.si.

PRELET LETA 2021

Prva polovica leta 2021 
je bila za PGD Trbovlje 

mesto zelo zanimiva 
in pestra na vseh 

področjih. Posredovali 
smo že na prek 210 

različnih intervencijah, 
dva naša gasilca sta 

končala usposabljanje 
za poklicna gasilca, 

osem gasilcev je 
uspešno opravilo tečaj 
za gasilca pripravnika, 

devet gasilcev oziroma 
gasilk pa je opravilo 

tečaj za operativnega 
gasilca.

Urban Krevl, 
PGD Trbovlje mesto

V mesecu juniju pa se je v or-
ganizaciji Gasilske zveze Trbovlje 
začel tečaj za nižjega gasilskega 
častnika, ki se ga udeležuje osem 
naših članov; upamo, da ga bomo 
uspeli pripeljati do konca (pred 
morebitnimi zaostritvami ukrepov 
v povezavi s covidom-19). 

Kljub trajajoči epidemiji smo 
se redno izobraževali na internih 
društvenih vajah, na katerih smo 
obnavljali svoje znanje, in kar nas 
najbolj veseli, nemoteno zagotav-

ljali izvajanje javne gasilske službe 
v Občini Trbovlje. Prav tako pa smo 
ohranjali vaje gasilske mladine v 
kombinirani obliki, na spletu in 
tudi v živo, takoj ko je bilo to mo-
goče. Za konec šolskega leta smo 
za gasilsko mladino skupaj z Ga-
silsko zvezo Trbovlje organizirali 
tabor gasilske mladine na Mrzlici, 
ki se ga je udeležilo 20 mladih ga-
silcev iz treh trboveljskih gasilskih 
društev (PGD Trbovlje mesto, PGD 
Čeče, PGD Dobovec) in ki je bil prvi 

v zgodovini naše gasilske zve-
ze. Otroci so tabor zelo pohvalili 
in prepričani smo, da bo ta postal 
tradicionalen.

V drugi polovici leta načrtuje-
mo izvajanje operativnih gasilskih 
vaj in drugih aktivnosti po načrtu 
dela, seveda skladno z morebitni-
mi omejitvami v povezavi z epi-
demijo. Pripravljeni smo tudi na 
morebitni ponovni val epidemi-
je, saj ta za nas pomeni povečano 
število intervencij, ki so posledica 

predvsem preventivnih razkuže-
vanj ključnih objektov v občini, 
ter tudi morebiten drugačen režim 
dela operativne enote z namenom 
preprečitve širjenja okužb v naših 
vrstah.

Trboveljski gasilci vsem obča-
nom Občine Trbovlje in drugim 
želimo predvsem čim bolj zdravo, 
normalno in mirno drugo polovico 
leta 2021.

Z gasilskim pozdravom, na po-
moč!

Tabor gasilske mladine

POGUMNO V NOVO SEZONO
Bojana Kovač, članica 
Folklorne skupine Trbovlje

Folklorni skupini Trbovlje je 
kljub omejitvam in ukrepom v leto-
šnjem letu uspelo izvesti kar nekaj 
vaj in tri nastope. Z veseljem smo 
nastopili za Društvo za zdravilne 
rastline v Evroparku Zagorje, v Če-
čah ob 20. obletnici Prosvetnega 
društva Čeče in na 18. Etno festivalu 
v Hrastniku. 

Folklorna dejavnost ne obsega 
samo plesa, ampak tudi igro, pre-
pevanje ljudskih pesmi in igranje 

na priročna ljudska glasbila. Ples 
brez glasbe? Ne gre, to vemo vsi ... 
brez dobrih godcev ni plesa. Plačilo 

za naše delo je zadovoljstvo, pa naj 
bo to po opravljeni vaji in prijetnem 
druženju ali po dobro opravljenem 

nastopu, ko nas gledalci, pa če jih je 
še tako malo, nagradijo z aplavzom, 
s pohvalami in z zahvalami.

Folklora, foto: Danica Kozjek
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UNIVERZA ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
VABI K VPISU

AKTIVNOSTI 
V TURISTIČNEM 
DRUŠTVU TRBOVLJE 

ŠAHOVSKA ŠOLA 2021/22

Zvonka Selan, predsednica 
društva U3

Miran Skobe

Joži Kukovič

Društvo U3 Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Zasavska re-
gija je prostovoljno, samostojno, 
neprofitno združenje starejših od-
raslih oseb z namenom druženja in 
izobraževanja v javnem interesu. 
Društvo deluje na območju občin 
Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob 
Savi in že 24. študijsko leto uresni-
čuje cilje vseživljenjskega učenja 
za bolj polno, bogato in dejavno 
jesen življenja. 

Za člane vsako leto organizira-
mo razna predavanja, delavnice in 
aktivnosti na različnih področjih, 
kot so: izobraževalno, zdravstve-
no, kulturno, športno in zabavno 
področje.

Pogoj, da se včlanite v Društvo 
U3, UTŽO Zasavska regija je, da ste 
stari več kot 50 let in izpolnjujete 
pogoj PCT.

Šahovski klub Rudar Trbovlje 
vabi v šahovsko šolo, ki bo ob po-
nedeljkih od 17. do 18. ure v klub-
skih prostorih na Rudarski 6 (soba 

TDT je od maja naprej maksi-
malno aktivno sodelovalo na vseh 
področjih turizma. Povezani z dru-
gimi deležniki za preboj turizma v 
občini Trbovlje smo za občane Tr-
bovelj ob občinskem prazniku so-
delovali pri projektu Od dimnika do 
dimnika. Skupaj z Zasavskim mu-
zejem, ki je nudil ogled stanovanj 
na Njivi, je TD popestril dogodek 
s kulinariko (funšterc, fanikoh in 
kneip kava) in spremno besedo, ki 
je potekala v trboveljskem narečju. 
Prav tako smo sodelovali na Nji-
vi pri dogodku Zasavska muzejska 
poletna noč in dopolnili kulinariko 
še z mandeljčki, ki so teknili med 
drugimi tudi nastopajočim članom 
pevskega zbora Javor. Skupaj z ru-
darji v uniformah in s svetilko v ro-
kah smo ob 21.30 krenili do rudarja 
Prometeja. Na Občino Trbovlje smo 
podali pobudo za prijavo ocenjeva-
nja najlepših mest v Sloveniji. Ak-
cija je razpisana pri Turistični zve-

Občane vabimo k vpisu v naše izobraževalne programe. 
Vpisujemo od ponedeljka do srede od 9.00 do 12.00 na se-
dežu društva, Trg svobode 11 a, Trbovlje (1. nadstropje DDT). 
Podrobnejši program izobraževanja si lahko ogledate na 
naši spletni strani www.drustvou3.si. K sodelovanju vabimo 
prostovoljce (upokojence, študente). Veselimo se druženja 
z vami.

Več informacij na telefonski številki: 031 664 642 (Uroš) 

št. 2). Udeleženci boste spoznavali 
osnove šahovske igre in nadgraje-
vali svoje znanje šaha. Za vaš razvoj 
in dobro počutje ob šahiranju bosta 
skrbela mentorja Andrej in Uroš. 
Vabljeni vsi navdušenci kraljeve 
igre ne glede na znanje.

Trboveljski šahisti – podmladek

zi Slovenije (TZS) ob 30. obletnici 
Moja dežela, lepa in gostoljubna. 
Udeležili smo se proslave ob dnevu 
rudarjev, na Vrheh srečanja ob 80. 
obletnici ustanovitve trboveljske 
partizanske čete. Sodelovali smo 
na obeh regionalnih konferencah s 
področja turizma, in sicer v Trbo-
vljah in Zagorju, ki ju je organizira-
la RRA.

Najpomembnejše pa je promo-
virati naše lepo mesto z edinstve-
nimi obeležji in ogledi v Sloveniji. 
V Mercator centrih (MC), v katerih 
promocije omogoča TZS, smo v 
Kamniku pa tudi v Domžalah v av-
gustu skupaj z DDT izvajali promo-
cijo. Z ustno predstavitvijo naših 
kulturnih, novomedijskih in in-
dustrijskih znamenitosti smo mi-
moidočim predstavili naše mesto. 
S promocijskim gradivom in stiki 
za oglede so mimoidoči zadovolj-
ni obljubili, da pridejo v Trbovlje. 
Najbolj pa so bili navdušeni tisti, 
ki so si lahko virtualno ogledali več 
aplikacij popotovanja po rudniku, 
predvsem otroci.

Turistično društvo Trbovlje
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PESTRO POLETJE: 
LETOVANJE OTROK, POMOČ ŠOLARJEM 
IN SPREJEM PROSTOVOLJKE PRI PREDSEDNIKU 

RK Trbovlje je letos 
za šolske potrebščine 

namenil približno 
5.000 evrov, del 

stroška je pokrila 
Občina Trbovlje.

Kljub poletnim 
mesecem je delo 

na društvu potekalo 
normalno, brez 

dopustov, saj smo 
skušali pred jesenjo 

realizirati čim več 
zastavljenega 

programa. Tako smo 
v juniju organizirali 

letovanje v Makarski. 
Tudi na kopalni dan v 

Strunjan smo se podali. 
V začetku julija pa smo 

organizirali tudi meritve 
krvnega sladkorja, 

holesterola in pritiska. 

OZ Rdečega križa Trbovlje

Trboveljski Rdeči križ je tudi le-
tos pomagal socialno šibkim druži-
nam pri nakupu šolskih potrebščin. 
V juniju so zbirali prijave staršev, ki 
so želeli pomoč pri nakupu delovnih 
zvezkov; na podlagi prijav so dolo-
čili višino pomoči na enega otroka. 
Za otroke, ki obiskujejo prvo triado, 
so razdelili bone v višini 40 evrov, 
za učence od 4. razreda osnovne 
šole naprej pa po 60 evrov. Starši, 
ki se na prevzem bona niso naročili, 
pa so lahko strošek nakupa šolskih 
potrebščin vseeno nekoliko znižali, 
saj je RK v avgustu razdeljeval še 
zvezke, barvice, tempera barvice, 
šestila, ki so jih kupili naknadno.

RK Trbovlje je letos za šolske 
potrebščine namenil približno 
5.000 evrov; del stroška je pokrila 
Občina Trbovlje. Pomagali so prib-
ližno 100 otrokom Nekaj potreb-
ščin je še na voljo, saj so v zadnjem 
tednu počitnic prevzeli tudi šolske 
potrebščine, ki so jih zbirali v trbo-
veljski knjižnici Toneta Seliškarja. 
V letošnjem letu so se rdečekrižarji 
razveselili tudi klica občanke, ki je 

Mladinski svet Slovenije je 
tudi letos objavil natečaj Pro-
stovoljec leta 2020; izbrali 
so najboljše prostovoljce oz. 
prostovoljke, prostovoljski 
projekt pa tudi naj mladin-
skega prostovoljca – vodite-
lja, voditeljico in mladinski 
projekt. Med prejemniki pri-
znanja je tudi Trboveljčanka 
Darja Tahirovič, dolgoletna 
prostovoljka na trboveljskem 
Rdečem križu, ki med dru-
gim skoraj vsako sredo po-
maga pri razdeljevanju hra-
ne. V četrtek, 26. avgusta, je 
bila povabljena v družbo naj-
boljših prostovoljcev na Brdo 
pri Kranju, kjer je prejela pri-
znanje.

Občini Trbovlje je Slovenska 
filantropija letos že petič za-
pored podelila naziv »prosto-
voljstvu prijazna občina«. Da 
vsako leto lahko upravičimo 
naziv oziroma ga obnovimo, 
se lahko zahvalimo prosto-
voljcem in prostovoljskim 
organizacijam, ki s svojimi 
aktivnostmi pripomorejo k 
boljšemu življenju v občini.

vse bone21, ki so jih dobili v njeni 
družini, namenila nakupu delov-
nih zvezkov za otroke treh družin 
iz Trbovelj. 

Prostovoljka Darja Tahirovič

NOVIČKE IZ DRUŠTVA INVALIDOV TRBOVLJE
Stanka Kink V juliju smo se kopali v Mo-

ravskih Toplicah in si nabrali 
pozitivne energije na energet-
skih točkah Bukovniškega jeze-
ra. Konec meseca smo se ponov-
no podali na morje – kopanje v 
Strunjanu. Med poletjem smo 
gostili tudi pobratena društva iz 
Škofje Loke, Ptuja in iz Cerknice. 
Pevci zbora Knapovsko sonce so 
se podali na pevski tabor v terme 
Moravci in po dolgem času po-
novno aktivirali svoje glasilke. V 
avgustu smo en dan izkoristili za 
kopanje v Dolenjskih toplicah in 
pohajanje po Gadovi peči. Podali 
smo se tudi na ribji piknik v Izolo, 
popoldanske ure pa smo izkoris-
tili za kopanje. 

Naši člani lahko letujejo v do-
deljenih kapacitetah ZDIS, kate-
rih termini se objavijo v januarju 
in so mogoče prijave. Prek celot-
nega leta pa skušamo pridobiti 
tudi nadomestne termine drugih 
društev. Tako smo v letošnjem 
letu že pridobili kar 17 dodatnih 
terminov.

V septembru bomo organizirali letovanje na otoku Krku in 
pa krajši oddih v Termah Radenci. Udeleženci bodo lahko del 
poravnali z boni, organizirali pa bomo tudi prevoz. Prav tako nas 
bo ponovno obiskala medicinska sestra, ki bo izvajala meritve.

Avtorica: Šalja Vesel
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JUBILEJNIH 50 LET 
KARATEJA V TRBOVLJAH

Prvi trening karateja v 
Trbovljah je bil izveden 

pred petdesetimi leti, 
2. avgusta 1971, ko 

je na trening takrat 
nepoznane borilne 

veščine prišlo več kot 
dvajset zainteresiranih. 

Med njimi je bilo tudi 
nekaj žensk, kar je 

bilo zaradi takratnega 
statusa karateja 

zelo presenetljivo. 
Ni točnega podatka, 

koliko članov je v 
teh letih šlo skozi 

trboveljske karatejske 
vrste, vendar gotovo 

nekaj tisoč.

Jernej Simerl, 
Karate klub Trbovlje

Trenutno je v Karate klub Trbo-
vlje vključenih in redno trenira več 
kot 190 članov vseh starosti. Tre-
nirajo ženske in moški, največ pa je 
seveda otrok. Trboveljčani so na do-
mačih boriščih do zdaj osvojili že vse 
mogoče naslove. Kot ambasadorji so 
dostojno in športno zastopali trbo-
veljski in slovenski karate skoraj na 
vseh celinah sveta. Pomembno vlogo 

Med 20. in 22. avgustom je v Tampereju na Finskem poteka-
lo Evropsko prvenstvo za kadete, mladince in za mlajše člane. 
Pomerilo se je 996 tekmovalk in tekmovalcev iz 45 držav. Če 
vemo, da lahko v posamezni kategoriji na prvenstvu nastopa 
samo en predstavnik posamezne države, je jasno, da so se na 
Finskem zbrali res najboljši karateisti stare celine. Slovenijo je 
predstavljalo 28 reprezentantov, med njimi dva člana našega 
kluba, in sicer Urša Haberl in Domen Zidar. Za super rezultat 
je poskrbela Urša Haberl v kategoriji mlajših članic do 55 kilo-
gramov. Prvenstvo stare celine je končala na odličnem, a za 
športnike tako nehvaležnem petem mestu. Domen Zidar je 
nastopil v kategoriji mlajših članov do 67 kg, kjer se je v prvem 
krogu pomeril proti reprezentantu Romunije, a je tokrat žal 
točko dosegel nasprotnik.

Na Uršin rezultat smo v Karate klubu Trbovlje ponosni; ta nam 
dokazuje, da smo na pravi poti. Želeli smo evropsko medaljo, 
ampak tak je šport, enkrat so zmage, drugič so porazi in verja-
memo, da bo prišel tudi naš čas.

igrajo tudi v reprezentančnih nasto-
pih, na katerih so osvojili vrsto odličij 
na uradnih evropskih prvenstvih pa 
tudi na drugih mednarodnih turnir-
jih, na katerih so zastopali barve slo-
venske reprezentance. 

Poleg treningov in tekmovanj se 
izvajajo tudi dejavnosti, kot so: pi-
kniki, izleti, planinski pohodi, dru-
žabna srečanja, kopanja v letnem 
bazenu, kolesarjenje itn. Pred skoraj 
petdesetimi leti se je karate v Trbo-
vljah začel šele dobro razvijati, tako 
kot tudi drugod po Sloveniji. Ljudje 
so v klub prihajali z različnimi inte-
resi, od želje po spoznavanju borilne 
veščine, druženju, samoobrambi ali 
pa zaradi športnih ambicij. Nekateri 
so ostali malo časa, drugi daljše ob-
dobje, nekaterim pa je karate postal 
življenjski smisel. Vsak je pustil v 
klubu del sebe oziroma svoj pečat. 
Vsi, ki so v vsem tem obdobju šli sko-
zi karatejske vrste, so vsak po svoje 
prispevali k priznanju, ki ga ima klub 
v svojem okolju. Občinski svet Obči-
ne Trbovlje je leta 2002 na podlagi 
statuta Občine Trbovlje sprejel sklep, 
da Karate klub Trbovlje za večlet-
no nadpovprečno uspešno delo in 
uveljavljanje na področju športa, 
organizacijo mednarodnih športnih 
prireditev, vzgojo tekmovalcev in 
promocijo občine Trbovlje prejme 
prvojunijsko nagrado. 

Danes Karate klub Trbovlje v Slo-
veniji gotovo sodi med najboljše v 
tekmovalnem in organizacijskem 
pomenu. Doseženi rezultati kažejo, 
da je delo v klubu dobro načrtovano, 
zato se bo takšno delo nadaljevalo 
tudi v prihodnje.

Urša Haberl in Domen Zidar sta trboveljski karate 
predstavljala na evropskem prvenstvu na Finskem.

Oglašujte 
v našem časopisu.
mediji@trbovlje.si www.srecnotrbovlje.si 03 56 34 800
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#ZASVOBODO IN #ZAHVALA 

ZVEZA BORCEV NOB TRBOVLJE PROSLAVILA 
USTANOVITEV TRBOVELJSKE PARTIZANSKE ČETE

Kulturno društvo 
Svoboda Trbovlje, ki 

znotraj Doma Svobode 
združuje Mladinsko 
gledališče Svoboda 

Trbovlje, moški pevski 
zbor Un´s Trboul in 

skupino Hiša, je zaradi 
strogih protikoronskih 
ukrepov utrpelo velik 

finančni in kulturni 
primanjkljaj. Ne le 

da se zaradi strogih 
ukrepov člani nismo 

smeli srečevati na 
vajah v domu, tudi 

prirejanje kulturnih 
prireditev in oddajanje 

prostorov v najem, s 
čimer se sicer ukvarja 

dom, sta bila v celoti 
prepovedana oziroma 

zelo omejena.

Poletje nas je letos 
nagradilo z zelo 

lepim vremenom, 
kot naročenim za 

počitnikarje pa tudi 
prireditelje dogodkov 

na prostem. 

Tjaša Šuligoj, Kulturno 
društvo Svoboda Trbovlje 

Bogdan Šteh

Navedeno pa je za kulturno 
društvo, ki je sicer lastnik zgradbe, 
predstavljalo zelo težko (finanč-

Nekaj dni je seveda moralo biti 
izjema; žal je bil eden izmed teh 
tudi sobota, 17. julij, ko smo v Zvezi 
borcev NOB Trbovlje pri brunarici 
na Vrheh zaznamovali 80. obletni-
co ustanovitve Trboveljske parti-
zanske čete in s tem začetek upora 
proti okupatorju v naših krajih.

Namesto sonca so nas že zjutraj 
pričakali težki oblaki in dež, a borci 
smo ostali vredni svojega imena in 
prireditev izpeljali, kot se spodobi 
za okroglo obletnico. Ob navzoč-
nosti podžupanje Trbovelj Maje 

no) situacijo. Kot posledica vseh 
dogodkov se je spomladi leta 2021 
prebudilo gibanje #ZaSvobodo, ki 
je bilo odlično sprejeto pri obča-
nih. Kulturniki smo začeli akcijo 
zbiranja donatorskih sredstev, v 
zameno za donacijska sredstva, 
ki presegajo 50 EUR, pa občanom 
obljubljamo personalizirane ske-
če, ki so jih (in jih še bodo) občani 
prejeli v elektronski obliki. Zbira-
nje donacij še vedno poteka prek: 
KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA 

TRBOVLJE, Trg Franca Fakina 4, 
1420 Trbovlje, IBAN: SI56 6100 
0001 3465 402, namen: Donacija 
za Svobodo, koda namena: CHAR. 
Poleg občanov se je k prošnji za 
donacije odzvalo tudi veliko zasa-
vskih podjetij. Na tem mestu gre 
velika zahvala vsem donatorjem, 
občanom pa tudi podjetjem, saj 
članom društva veliko pomeni ve-
denje, da ima kultura v naši dolini 
tako veliko moč. Člani smo v po-
letnih mesecih na dvorišču Doma 

Svobode organizirali tudi Festival 
#zaSvobodo, v okviru katerega 
smo uživali na koncertu skupine 
Hiša in Bogunov ter se nasmejali 
ob predvajanju različnih »Štilčk-
ov« preteklih sezon. 

V društvu se zavedamo, da je 
pred nami jesen in da prihajajo 
drugačni časi, na katere se je treba 
pripraviti. Spremljajte naša dru-
žabna omrežja, saj pripravljamo 
kar nekaj novosti. Ne le da bomo 
vpisovali nove člane, da si bomo 
prizadevali, da bodo naši izdelki 
vidni prek spleta, mogoče pa boste 
imeli letos prav posebno možnost, 
da nas boste imeli na očeh kar vsak 
dan v letu. Hm … Le kaj bi to lahko 
bilo? 

Zbiranje donacij še vedno poteka prek: KULTURNO DRUŠTVO 
SVOBODA TRBOVLJE, Trg Franca Fakina 4, 1420 Trbovlje, IBAN: 
SI56 6100 0001 3465 402, namen: Donacija za Svobodo, koda 
namena: CHAR.

Krajnik, poslanca DZ Primoža Si-
terja, predsednika občinske zveze 
borcev Bogdana Šteha, predstavni-
kov zvez borcev iz sosednjih občin 
in drugih veteranskih organizacij je 
imel slavnostni nagovor predsednik 
Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenija Marijan Križman. V 
kulturnem programu so sodelovali 

člani Mladinskega gledališča Svo-
boda iz Trbovelj, Delavske godbe 
Trbovlje in moškega pevskega zbo-
ra Zarja. Dobre volje kljub slabemu 
vremenu ni manjkalo; pošteno se 
pozna, da so ljudje veseli možnosti 
za druženje, pa čeprav narava po-
kaže svoje zobe. Ob okrepčilu se je 
druženje nadaljevalo še nekaj časa, 

ob lepem vremenu pa bi verjetno 
vztrajali še dlje. A glavna nalo-
ga, počastitev naših prvoborcev, 
je vendarle na prvem mestu, to pa 
smo z odliko izpolnili. Seveda pa 
naslednje leto upamo na ugodnejše 
razmere in tisto res pravo proslavo, 
po kakršni so Vrhe znane po vsej 
Sloveniji. 

Proslava ob ustanovitvi Trboveljske partizanske čete
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VEČ KOT 1.500 
PROSTOVOLJNIH UR 

Na Društvu prijateljev 
mladine Trbovlje je 
skozi vse poletje od 

1. julija do 31. avgusta 
potekalo poletno 

počitniško varstvo 
otrok. Za zanimiv in 

raznolik program 
so se potrudili tudi 

vsi trboveljskih javni 
zavodi in skupaj smo 

otrokom poskušali 
pričarati čim bolj 

pestre počitniške dni. 

Lavra Izgoršek, 
sekretarka Društva 
prijateljev mladine Trbovlje

Počitniški program je potekal 
vsak delovnik med 9. in 13. uro z 
možnostjo dodatnega varstva; prvi 
otroci so k nam prihajali že ob 6.30 
in zadnji odšli okoli 15.30. Dneve 
smo preživljali ob ustvarjalnicah, 
športnih igrah, kopanju, obiskali 

kino, 4. dritl, uživali na pravljičnih 
uricah, likovnih delavnicah, osvo-
jili osnove prve pomoči, izdelovali 
verižni člen, se igrali družabne igre, 
kuhali, plesali, peli in še in še bi lah-
ko naštevali. Preživeli smo krasno 
poletje in komaj čakamo, da se po-
novno vidimo naslednje počitnice. 

Hvala prostovoljcem, ki so v 
poletnem času opravili 1.548 pro-
stovoljnih ur, in hvala staršem za 
zaupanje. Se vidimo naslednje po-
čitnice. 

Med počitniškim 
varstvom se je 
izmenjalo 237 otrok 
in 18 prostovoljcev 
animatorjev, ki so 
skrbeli za brezskrbne 
počitnice naših 
otrok ob pomoči 
dveh zaposlenih. 
V povprečju je bilo 
dnevno prisotnih 46 
otrok, najmanj 27 in 
največ 66. 
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Tina Polajnar Povše, 
Zasavska ljudska univerza

Polona Trebušak, 
Zasavska ljudska univerza

Na ZLU smo se 
lotili posebnega 

strokovnega izziva. Z 
vodstvom SB Trbovlje 

smo se dogovorili 
za usposabljanje, 

ki je bilo precej 
drugačno, kot smo jih 

vajeni organizirati. V 
zdravstvenih zavodih 

v Sloveniji namreč 
ni navada, da se 

organizirajo tečaji 
slovenskega jezika 

za zaposlene. Zato je 
bil njihov prvi odziv 

pričakovan.

Verižni eksperiment v 
vrtcu je prejel srebrno 
priznanje za družbeno 

inovacijo za leto 
2021 GZS, Zasavske 

gospodarske 
zbornice. Podelitev 
priznanj je bila 24. 

septembra.

»Pisati in govoriti slovensko pa 
menda že znamo,« je završalo med 
njimi. Pred izziv pa niso bili pos-
tavljeni samo zaposleni, ampak 
tudi predavatelj dr. Tomaž Petek, 

Verižni eksperiment je inova-
tiven koncept povezovanja dveh 
popolnoma različnih sektorjev: iz-
obraževanja odraslih in vrtcev. Gre 
za pristop, ki pri otrocih spodbuja 
ročne spretnosti in tehniške kom-
petence ter posledično omogoča 
večje možnosti odločanja otrok za 
tehniške poklice. Z vzpostavljenim 
programom, navodili za gradnje 
členov, mrežo prostovoljcev dvi-

profesor slovenščine in lektor, ki si 
– kot je povedal sam – ni natančno 
predstavljal, kako je dejansko videti 
delo zdravstvenih administratorjev. 
Napačno postavljena vejica lahko 
bistveno vpliva na pomen izvida ali 
terapije. Urejena in jezikovno pra-
vilna zdravstvena dokumentacija 
je ogledalo ustanove. Vse jezikovne 
izzive smo reševali v 40-urnem te-
čaju Pravopis v zdravstveni admini-
straciji. Začetno negodovanje zara-
di dodatnega učenja po službi se je 
po prvem predavanju spremenilo v 

navdušenje in zaposleni niso želeli 
menjav popoldanskega dela, saj bi 
v tem primeru zamudili predavanje. 

Martina Gorjup Križaj iz SBT 
nam je zaupala, da je bil zaradi te-
čaja preklican celo dopust, da ne 
bi preveč zamudili. V sproščenem 
vzdušju so osvežili in nadgradili 
znanje pravopisa, dodali nekaj slov-
nice, izboljšali pa so tudi slog pisa-
nja. Ob koncu se je izkazalo, da sta 
bili odločitev za nadgradnjo stro-
kovne slovenščine in skrb za jezik v 
medicinski dokumentaciji zelo pra-

BI PRESTAVILI 
DOPUST ZARADI PIK IN VEJIC?

VERIŽNI EKSPERIMENT PREJEMNIK 
NAGRADE ZA INOVACIJE

vilni. Tečaj je potekal prek projekta 
Center za pridobivanje kompetenc 
in je bil za bolnišnico sicer brezpla-
čen, njegova vrednost pa izjemna.

Tečaj slovenskega jezika za zaposlene

Tečaj je odlično 
uspel, saj je poleg 
osveženega znanja 
slovenskega jezika 
pozitivno vplival 
tudi na odnose, 
povezovanje in na 
motivacijo med 
zaposlenimi.

Članica in prostovoljka 
Trboveljčanka Alenka Knez je 
ob prejeti nagradi zapisala:
»Skupaj smo zmogli; 
spodbujali smo drug 
drugega, vztrajali in 
opravili naloge v izjemno 
spreminjajočih se 
okoliščinah, predvsem pa 
veliko dobrega naredili za 
otroke ter ob tem drug 
drugemu polepšali in 
obogatili vsakdan. Priznanje, 
za katero je prispeval vsak 
izmed nas, je le eden izmed 
pokazateljev, da smo s 
skupnimi močmi izjemni, kar 
je prepoznala tudi komisija.«

Razpisane brezplačne pro-
grame za sezono 2021/22 
najdete na www.zlu.si. Va-
bljeni v tečaje Excela, fran-
coščine, angleščine, nem-
ščine, sodobnih orodij za 
delo na daljavo samoob-
vladovanja stresa in skrbi 
za psihofizično ravnovesje, 
slepega tipkanja, retorike … 
Prijave in informacije: sveto-
vanje@zlu.si ali 03 56 31 191.

gujemo kulturo vseživljenjskega 
učenja in medgeneracijskega sode-
lovanja

Gradnja verižnega člena je bila 
v zadnjih treh letih stalna počitni-
ška aktivnost ZLU za trboveljske 
otroke, ki so počitnice preživljali v 
DMP-ju. Otroci so drugačne in ino-
vativne delavnice sprejeli z velikim 
navdušenjem.

Verižni eksperiment v vrtcu
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Polona Medvešek, 
OŠ Trbovlje

Dušan Malić, 
Zasavska ljudska univerza

Bralna in informacijska 
pismenost, bogatenje 

besednega zaklada 
in tvorba zapletenih 

stavčnih struktur 
vodijo do višje 

pismenosti, s tem 
pa posameznik lažje 

dosega lastne cilje in 
postane empatičen. 

Obletnice so 
priložnost, da se 

ustavimo in ozremo 
na prehojeno pot, da 

se ozremo nazaj na 
uspehe dozdajšnjega 

dela in da se skujejo 
načrti za prihodnost. 

Med šolanjem na daljavo smo 
še bolj poudarjali pomen branja z 
ugodnim učinkom na posameznika, 
saj pomeni odmik od elektronskih 
naprav. Učenci, ki nimajo usvojene 
tehnike branja, se srečujejo z vr-
stami težav, saj slabo berejo z razu-
mevanjem, porabijo preveč časa, ob 
besedilih, predvsem umetnostnih, 
pa niso sposobni kritično razmišljati 
in se vživeti v različne vloge. 

Na razvijanje bralne kulture 
najprej vplivajo starši in družinske 
navade, nato pa učitelji in šolsko 
okolje; na zadnje pade vsa odgo-
vornost. Branju na splošno ljudje 
v našem okolju večinoma ne pri-
pisujejo pomembne vloge, njihova 
naravnanost pa najbolj vpliva na 
razvoj bralne pismenosti posa-
meznika. Nizkih ocen pri različnih 
predmetih niti učenci niti starši ne 

Zgodba Večgeneracijskega cen-
tra Zasavje se je začela pred petimi 
leti in se uradno končuje 30. sep-
tembra 2021. Zasavski VGC je eden 
izmed petnajstih delujočih centrov 
po Sloveniji, ki je v vsem tem času 
nudil kakovosten in pester program 
aktivnosti za koristno preživljanje 

SPODBUJANJE BRANJA IN VPLIV 
NA RAZVOJ BRALNE PISMENOSTI

PET LET USPEŠNEGA DELA

Od začetka delovanja VGC-ja 
je bilo na delavnicah, tečajih 
in na drugih aktivnostih 
vključenih več kot 8.527 
udeležencev; izvedenih 
je bilo več kot 12.041 ur. V 
petih letih je bilo vključenih 
64 prostovoljcev. Skupaj 
so opravili več kot 3.300 ur 
(podatki na dan 31. 8. 2021).

Stremimo k opolnomočenju, z različnimi aktivnostmi in vrsta-
mi nalog spodbujamo zanimanje za branje, knjigo in za vred-
note, ki so povezane s prepričanjem, da je branje zelo in vse-
stransko pomembno.

ZAHVALA
Večgeneracijski center Zasavje praznuje pet let svojega de-
lovanja. Ob tej obletnici se Zasavska ljudska univerza iskreno 
zahvaljuje vsem, ki so prispevali k delovanju Večgeneracij-
skega centra Zasavje. V prvi vrsti so to sodelavci in partnerji 
projekta, občine ustanoviteljice – Trbovlje, Zagorje ob Savi in 
Hrastnik, različne ustanove, zavodi in društva, ki so pri nas 
dobile kakovostne vsebine, predavatelji, prostovoljci in ne 
nazadnje najbolj zvesti in srčni udeleženci, ki so z velikim ve-
seljem, radovednostjo in s hvaležnostjo sprejemali novo zna-
nje in lepa doživetja.

pripisujejo slabo usvojenim bralnim 
tehnikam. Težava je tudi v množič-
ni in vsestranski uporabi elektron-
skih naprav, ki izpodrivajo pisanje 
skladno s pravopisno normo. Kljub 
delovanju na različnih področjih za 

spodbujanje funkcionalne pisme-
nosti so rezultati skrb vzbujajoči. 
Večina posameznikov nima temelj-
nega znanja in spretnosti za uspeš-
no delovanje v življenju, manjka pa 
tudi zanimanje za osebni razvoj. 

Zmožnost sporazumevanja je okr-
njena, sprejemanje, razumevanje in 
tvorjenje jezikovnih in nejezikovnih 
sporočil je zelo omejeno. 

Na naši šoli smo se zelo resno lo-
tili spodbujanja bralne pismenosti: 
kot interesno dejavnost izvajamo 
bralne treninge za učence do šestega 
razreda, branje tedensko vključuje-
mo v ure dodatnega in dopolnilnega 
pouka za vse razrede, vsi zaposleni 
se strokovno izobražujemo, preda-
vanja pa pripravljamo tudi za starše. 
Že nekaj let preverjamo branje z ra-
zumevanjem z ocenjevalno shemo 
bralnih zmožnosti za prvo- in dru-
gošolce, z bralnimi testi pa učence 
četrtega razreda. Redno se srečuje-
mo v ožjem strokovnem timu, akti-
vih po predmetnih področjih, deluje 
tudi občinski aktiv učiteljic sloven-
ščine, v katerem načrtujemo delo, 
ocenjujemo napredek, si izmenjuje-
mo mnenja …

V učni proces želimo integrirati 
različne strategije, s katerimi bi pri 
učencih dosegli višjo raven pisme-
nosti. Holistično gledano, opažamo 
napredek. Čeprav kratkoročno ni 
velikih korakov naprej, vidimo po-
zitivne spremembe, ki nas navdi-
hujejo za nadaljnje izpopolnjevanje, 
iskanje rešitev, spodbujanje branja 
v družinskem okolju in pri učencih. 
Zavedamo se, da imamo pomembno 
vlogo vsi zaposleni, učenci in star-
ši. Še naprej bomo nudili strokovno 
podporo sodelavcem in staršem, 
pripravljali izobraževanja s tega 
področja, ozaveščali učence in jih 
spodbujali k branju na različne na-
čine.

Spodbujanje branja na OŠ Trbovlje

prostega časa in ogromno preven-
tivnih programov za podporo ob-
čanom pri srečevanju z različnimi 
stiskami.

Aktivnosti so potekale vsak dan 
in so bile namenjene krepitvi soci-
alne vključenosti, opolnomočenju 
ter razvijanju socialnih, komuni-
kacijskih, digitalnih, zdravstvenih, 
kulturnih in finančnih kompetenc; 

vsebine so bile namenjene vseži-
vljenjskemu učenju in dvigu kako-
vosti življenja vseh generacij. Pro-
jekt je Zasavska ljudska univerza 
vodila v sodelovanju s partnerjema 
Mladinskim centrom Zagorje ob 
Savi in Mladinskim centrom Hra-
stnik. 

Vsak konec je tudi nov zače-
tek. Na Zasavski ljudski univerzi 

bomo tudi v naslednjih šestih me-
secih zagotavljali trajnost projek-
ta in organizirali pester program 
brezplačnih aktivnosti za vse ge-
neracije ob podpori lokalne skup-
nosti. Zato vas vabimo, da nas še 
naprej spremljate na www.zlu.si 
in www.vgc-zasavje.si, kjer bomo 
vsak mesec objavili svež koledar. 
Pišite nam, pokličite nas in se nam 
pridružite na brezplačnih tečajih in 
delavnicah tudi v prihodnje. Prija-
zno vabljeni.
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Nataša Jelen

Mojca Lazar Doberlet, 
ravnateljica OŠ 
Ivana Cankarja

Šola ni samo za (m)
učenje učencev in 

razredi niso namenjeni 
dolgočasenju in slabi 

volji. Ker se tema 
pojmoma ni lahko 

izogniti, če vemo, da 
se v učilnicah razlagajo 

stvari, ki, roko na srce, 
najstnikom niso ravno 
najljubše, pa je dobro, 

da v izogib zgoraj 
omenjenima »ne bodi 
ju treba« tudi učilnico 

malce popestrimo.

Vpliv marčne 
revolucije (1848) 

se je pokazal tudi 
v organizaciji 

trboveljskega šolstva. 
Jožef Hašnik, župnik, 

je podal pobudo za 
obnovo takratne 

šolske zgradbe, ki je 
bila končana leta 1862. 

Na OŠ Tončke Čeč smo izkoris-
tili priložnost in učenca Gašperja, 
ki je zelo dober v risanju karikatur, 

Službovati je začel stalni učitelj 
Janez Irgl. Šola je leta 1901 nove 
prostore dobila v zgradbi, v kateri 
je danes OŠ Ivana Cankarja Trbo-
vlje. Leta 2021 mineva 120 let, od-
kar v zgornjem delu Trbovelj stoji 
šolsko poslopje in v njem mladina 
pridobiva svoje prve učne izkušnje 
in znanja.

V teh 120 letih so se v šolski 
zgradbi zvrstile številne generacije 
otrok in zaposlenih, menjavali so se 
ravnatelji, župani, ministri. Menja-
vali so se družbenopolitični siste-
mi, vmes sta bili dve svetovni vojni 
in vojna za samostojno Slovenijo. 
Vsak dogodek je zgradbi in ljudem v 
njej pustil pečat in spomine.

OLEPŠANA UČILNICA – 
ZASLUGA UČENCEV

»CANKAR« SKOZI ČAS

poprosili, da na stenah učilnice za 
naravoslovje ustvari nekaj velika-
nov naravoslovja. 

Rečeno, storjeno. Gašper se je 
z natančnostjo in dobro voljo lotil 
karikatur Isaaca Newtona, Arhime-
da in Charlesa Darwina. Imenitno 
so mu uspele. 

Ker se je vmešala korona, zad-
nje slike (Darwina) ni utegnil do-
končati oziroma pobarvati. Zakaj? 
Preprosto je odšel v srednjo šolo in 
zdaj tam s svojo umetnostjo nav-
dušuje druge. 

Kaj pa nedokončana slika? Ja, tri 
nadarjene likovnice, Maja, Maša in 
Vesna, so jo imenitno pobarvale in 
obljubile, da razred olepšajo še z 
eno risbo – tokrat bo na vrsti DNA. 
Komaj čakamo.

Olepšana učilnica, foto: Nataša Jelen

Primerjava spričeval iz let 1940 in 2021 

»Vsaka mladost je polna sreče in 
radosti, sijajnega sonca in prešer-
nega smeha. Vsaka mladost« (Can-
kar, Moje življenje). Ne glede na 
to, v katerem stoletju ali tisočletju 
otroci živijo, katere politične mož-
nosti krojijo šolski sistem, kako 
razvoj družbe in države vpliva na 
ekonomsko stanje šolstva, vedno 
si šolarji naredijo zanimive šolske 
dni, ki jih pomnijo dolgo časa.

Zaposlenim razmere vedno pri-
našajo nove izzive. Kako preživeti 

Leta minevajo, izzivi se spreminjajo, zgradba se olepšuje, učni 
predmeti se prilagajajo času, tehnični napredek lovi zgodovinski 
trenutek, a mladi ostajajo najpomembnejša vsebina te zgradbe. 
Mladi, ki imajo veselje v očeh, nabrite ideje v glavi in domišljijo, 
ki je temelj za nadaljnji razvoj te zgradbe. »Vi, ki imate v srcu 
mladost in v pesti moč, vi glejte – ob vaših plečih bo slonelo 
življenje« (Cankar, Hlapci).

zimo v slabo kurjenih prostorih, 
kako sprejeti učence v porušenih 
učilnicah, čigave slike vplivnežev 
obesiti na stene, kako podpreti 

podirajoče se stropovje, kako se 
odzvati ob pandemiji nalezljive 
bolezni ... 

Vse najboljše, Cankar!
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Daša Bokal, ravnateljica 
Vrtca Trbovlje

Katja Mikula, ravnateljica 
Glasbene šole Trbovlje

Vrtec Trbovlje je v 
javnem interesu 15. 

5. 1997 ustanovila 
Občina Trbovlje in v 
okviru svojih funkcij 

zagotavlja njegovo 
trajno in nemoteno 

opravljanje 
predšolske 

dejavnosti. Korenine 
predšolske 

vzgoje, varstva in 
izobraževanja v 

občini segajo v leto 
1908 z ustanovitvijo 

Društva za zaščito 
otrok. Prvi vrtec 
v Trbovljah je bil 

ustanovljen leta 1911 
na Vodah. 

V juniju je v Kulturnem 
domu Cerknica, v 

rojstnem kraju Frana 
Gerbiča – velikega 

glasbenika in 
pedagoga – potekala 
slavnostna podelitev 

Gerbičevih priznanj in 
nagrad za leti 2020 in 

2021, ki jih podeljuje 
Zveza Slovenskih 

glasbenih šol.

OTROCI USTVARILI NOVE 
LOGOTIPE VRTCA

ODLIČNE NOVICE 
IZ GLASBENE ŠOLE TRBOVLJE

Skozi čas so se oddelki pojavljali 
na različnih lokacijah, otroci pa še 
danes preživljajo dneve v objektih, 
ki delujejo že od leta 1958 (najsta-
rejša enota vrtca je Enota Mojca). 
Objekti so po obstoju že res starej-
ši, a v njih poteka otroška igra in 
iz njih odzvanjata smeh ter mla-
dostna energija. To jih ohranja sve-

Za leto 2020 je med prejemni-
ki Gerbičevih priznanj na predlog 
ravnateljice Glasbene šole Trbovlje 
Katje Mikula in s podporo kolekti-
va tudi dolgoletni učitelj harmoni-
ke, diatonične harmonike in vodja 
harmonikarskega orkestra Alojz 
Stradar.

že. Trudimo se, da vseskozi sledimo 
inovativnim in domiselnim otro-
škim idejam, gradimo strokovno 
rast in dvigujemo staž vrtca skupaj 
z vsemi zaposlenimi. Poskušamo 
ohranjati modrost in izkušnje, ki so 
jih doživele pretekle generacije, in 
jih združevati z vsem, kar prinaša 
prihodnost.

V veliko veselje nam je, da v 
letu 2021 praznujemo 110-letnico 
vrtca. Ob tem častitljivem jubileju 
bo vrtec dobil tudi prenovljeno ce-
lostno grafično podobo, na kate-
ro smo še posebej ponosni, saj so 
jo v deležu pomagali oblikovati in 
izbrati otroci, ki obiskujejo Vrtec 
Trbovlje. 

Prenovljena grafična podoba 

»Iskrene čestitke, ponosni smo, da je del naše šole, del kolektiva, del vsakega učenca, 
ki pušča sledi in globoke brazde v zgodovini Glasbene šole Trbovlje.« 

Podelitev priznanja
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Katja Podbregar, STPŠ

GobecNews

Preteklo šolsko leto 
se je za posamezne 

dijake 4. letnikov 
Srednje tehniške in 

poklicne šole Trbovlje 
odlično končalo. 

Na poklicni maturi so Žiga Ko-
šir, Anja Laharnar in Matic Zado-
bovšek dosegli diamanten uspeh 
(23 točk), Nik Jukič, Timotej Božič 
in Nejc Vene so bili zlati maturanti 
(22 točk), Marko Peterlin, Anže Ju-
dež, Gašper Podbregar, Žiga Žga-
lin, Nejc Sardinšek in Klara Fajdiga 
pa so na poklicni maturi dosegli 
odličen uspeh (20 oz. 21 točk).

Tudi mi smo ponosni na nji-
hov uspeh. Ob slavnostni podelitvi 

DIAMANTI IN ZLATO

DOVOLJ RAZLOGOV ZA OPTIMISTIČEN ZAČETEK 
NOVEGA ŠOLSKEGA LETA

Šolsko leto 2020/21 se je na 
Gimnaziji in ekonomski srednji 
šoli končalo nad pričakovanji in 
malo drugače kot sicer. Končali 
smo v športnem duhu, z odbojka-
rsko tekmo med dijaki in učitelji 
na prenovljenem šolskem igrišču. 
Obarvali smo se z zlato barvo: iz-
peljali smo zlato odpravo MEPI, 
v šolsko zlato knjigo smo vpisali 
štiri leta odlične (Elma Salihović 
in Ilhana Smajlović), podelili smo 

spričeval smo podelili tudi prizna-
nje šole, ki sta ga poleg diamantnih 
in zlatih maturantov prejela dija-
ka Nejc Sardinšek in Matic Bernot. 
Priznanje šole sta za svoje delo 
prejeli tudi učiteljici Marija Sakel-
šek in Katja Podbregar, podelitev 
pa bo na prireditvi ob 60-letnici 
šole v novembru. Ob našem jubile-
ju potekajo na šoli različne dejav-
nosti na temo 60 – med drugim v 
sodelovanju s Spektrom Trbovlje 

Čas počitnic je bil 
namenjen nujnim 
vzdrževalnim delom. 
Letos smo uredili 
vmesno ploščad med 
delavnicami na 
Novem domu. 
V novem šolskem letu 
smo na šolo sprejeli 30 
dijakinj in dijakov več 
kot lani. Kljub 
množici koronskih 
ukrepov načrtujemo 
zanimivo novo šolsko 
leto.

zbiramo zamaške za humanitarne 
namene, posamezni dijaki in pro-
fesorji pa so se in se še bodo udele-
žili krvodajalske akcije, dijaki prip-
ravljajo 60 poletnih utrinkov … Več 
o tem si lahko ogledate na šolski 
spletni strani. 

Slavnostna podelitev spričeval

priznanje šole (Ilhani Smajlović in 
Emi Gospodarič), veselili smo se z 
uspešnimi maturanti, med njimi še 
posebej z zlato Elmo Salihović. Na 
poseben način sta zlata tudi naša 
debaterja Nejc Škoberne (sedmi 
najboljši govorec v kategoriji EFL 
– angleščina kot tuji jezik) in Ema 
Gospodarič, ki sta se kot člana slo-
venske nacionalne ekipe udeležila 
svetovnega srednješolskega deba-
tnega turnirja. 

Po končanem pouku nam je 
uspelo izpeljati zlato raziskoval-
no odpravo MEPI. Alja Drnovšek, 

Blažka Križnik, Tia Tara Zupančič 
in Žana Larisa Jordan so z mento-
ricama odkrivale zanimivosti Go-
ričkega in s tem opravile velik del 
v mozaiku tega programa. Še po-
sebej smo ponosni na zlatnike, ki 
bodo letos na slavnostni podelitvi 
priznanj v Celju prejeli čestitke od 
predsednika države Boruta Pa-
horja.

Z novim šolskim letom bomo na 
Gimnaziji in ekonomski srednji šoli 
Trbovlje že četrto leto dijakom 2. 
in 3. letnika splošne gimnazije kot 
izbirni predmet ponovno ponudili 

ITS – interdisciplinarni tematski 
sklop. To je prav poseben predmet. 
Dijaki sami izberejo temo, ki bi jo 
radi podrobneje spoznali, jo razi-
skali. Učitelji različnih predmetov 
nastopijo v vlogi usmerjevalcev, 
koordinatorjev in poskrbijo, da di-
jaki sami pridejo do rešitev, zak-
ljučkov, izdelajo avtentično nalogo, 
tudi izdelek. Dijaki pridobijo vešči-
ne raziskovalnega, projektnega in 
timskega dela. Letos se bomo v času 
Vseživljenjskega učenja, ki ga že 
tradicionalno izvaja ZLU, predsta-
vili s temi nalogami. Predstavili 
pa bomo tudi delo učnih podjetij v 
programu ekonomski tehnik.

Tečejo priprave na tritedensko 
delovno prakso v tujini. Upamo, da 
nas epidemija ne zaustavi in da si 
bo lahko 13 dijakov programa eko-
nomski tehnik ob koncu oktobra 
delovne izkušnje nabiralo pri de-
lodajalcih v portugalskem mestu 
Braga. Upamo tudi, da bosta k do-
datni motivaciji dijakov prispevali 
še dva nova dresa znanih športni-
kov v naši zbirki. K beli majčki Ta-
deja Pogačarja, ki smo jo prejeli ob 
koncu šolskega leta, se je pridružila 
še majčka slovenskega vrhunske-
ga športnika. Kdo nam jo je poda-
ril, naj ostane skrivnost, saj bo to 
presenečenje za dijake ob začet-
ku šolskega leta. Športniki so nam 
vzor – do uspeha je mogoče priti 
le s sistematičnim delom, z disci-
plino in močno voljo. Tega se na 
GESŠ Trbovlje dobro zavedamo in 
v novo šolsko leto vstopamo z op-
timizmom in v pričakovanju novih 
uspehov naših dijakov. 

Zaključna prireditev, foto: Aleksander Medveš, prof. kemije
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Nagradna križanka
Rešitve nagradne križanke 
napišite na dopisnico in 
jo s svojimi podatki (ime, 
priimek, naslov) do 18. okto-
bra 2021 pošljite na naslov: 
Občina Trbovlje, časopis 
Sr(e)čno Trbovlje (nagradna 
križanka), Mestni trg 4, 1420 
Trbovlje.

Nagrada tokratke križanke: 
Odeja Občine Trbovlje

Nagrajenci prejšnje križan-
ke: Ivana Trošt, Leopold 
Strgaršek, Vida Mejač, Zoja 
Bizjak. Iskrene čestitke!
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Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja 
štirikrat letno.
Številka: 37, 30. september 2021

Foto na naslovnici: Delavski dom 
Trbovlje
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: Maja Kovač
Lektoriranje: Tomaž Petek
Oglasi na željo naročnikov niso 
lektorirani.
Spletna izdaja: www.srcnotrbovlje.si
Oblikovanje: Darjan Bunta
Tisk: Sinet, d. o. o.
Naklada: 7.500 izvodov
E-naslov: mediji@trbovlje.si
Redakcija se je končala 
7. septembra 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.

KOLEDAR
AKTIVNOSTI

DPM Trbovlje 
Teden otroka
4. oktober–10. oktober 

DPM Trbovlje 
Krompirjeve počitniške 
dejavnosti 
25. oktober–29. oktober 

OŠ Ivana Cankarja
Šolski dobrodelni sejem (v 
tednu evropske kulturne 
dediščine) z nastopom ot-
rok, na dvorišču za šolo
5. oktober 2021, 
ob 17. uri

OŠ Ivana Cankarja
prireditev ob 120-letnici 
šole, v DDT
30. november 2021, 
ob 18. uri.

Dogodki se bodo izvajali skladno z 
veljavnimi vladnimi odloki. Prosimo, 
da spremljate spletne in Facebook 
strani društev in zavodov, na katerih 
bodo objavljene morebitne spre-
membe načrtovanih dogodkov.

FESTIVAL NOVOMEDIJSKE KULTURE
S P E C U L U M  A R T I U M
DELAVSKI DOM TRBOVLJE & ON-LINE

i v a l u  n a :  w w w . s p e c u l u m a r t

Mednarodna umetniška razstava in spremljevalni program 
S e n s t e r  /  D i g i t a l B i g S c r e e n  /  M a d e  i n  T r b o v l j e

2 3 . 0 9 . 2 0 2 1
2 5 . 0 9 . 2 0 2 1 

i u m . s iv e č  o  f e s t


