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Spoštovani!

Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak

nasmeh lahko prinesejo srečo drugim ljudem.

Vsak trenutek je lahko nov začetek. 

Veliko upanja ustvarja velike ljudi.

Želim vam mirno in uspešno novo leto.

Srečno!

Občina Trbovlje

Županja Občine Trbovlje
Jasna Gabrič

s sodelavci

Srečno
2022

Občina Trbovlje

Dragi otroci!

Leto je spet naokrog in čas je, da vas obiščem. Skupaj s škratki smo vse 
leto pridno zbirali informacije, kdo je bil priden in kdo je ubogal malo 
manj. Napisali smo dolg seznam pridnih otrok, tistih, jaz jim pravim 
malo bolj navihanih, ker ne maram besede poreden, pa ni bilo prav 
veliko. In ker s škratki verjamemo v nove priložnosti, smo se odločili, da 
damo vse otroke na isti seznam – seznam radovednih mu pravimo.

Rad bi vam povedal še to, da čar praznikov ni v vseh darilih, ki jih 
prejmete, ampak v lepih trenutkih, ki jih preživite s tistimi, 
ki jih imate radi.  

V mestnem parku bom v kratkem postavil nabiralnik, v katerega 
boste lahko oddali pisma, ki mi jih bodo dostavili v čarobno 
deželo, v kateri živim z vsemi svojimi škratki. Vsako pismo, 
ki mi ga bo polarna poštna služba dostavila, 
bom skrbno prebral. 

Napišite mi, kaj vam je bilo v tem letu najbolj všeč, in tudi tisto, 
kar vam ni bilo. Zapišite kake zanimive dogodivščine, ki so se 
vam zgodile. Zelo sem vesel tudi risbic, ki mi jih narišete. 
Zaupajte mi svoje želje – ne pozabite, da ni nič nemogoče.

Potrudil se bom ter s pomočjo svojih škratkov in škratic 
odpisal na prav vsako izmed pisem, zato mamicam 
in očkom naročite, da naj v pismo zapišejo tudi vaš naslov.

V moj nabiralnik boste lahko pisma oddali med 5. in 27. 
decembrom. Se že veselim vseh vaših pisem; verjamem, 
da mi bodo polepšala decembrske večere. 

Naj bo december, ki prihaja, čaroben.

Vaš dedek Mraz
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Občina Trbovlje

Številni starejši imajo velike te-
žave s prevozi, sploh če so doma 
zunaj mestnih središč, v katerih ni 
razvite avtobusne mreže. Tisti bolj 
oddaljeni se velikokrat ne morejo 
odpraviti po opravkih, kadar si že-

Prostofer je 
skovanka za besedi 

»prostovoljni« in 
»šofer«. Gre za 

trajnostni vseslovenski 
prostovoljski projekt, 

ki omogoča večjo 
mobilnost starejših. 

Projekt povezuje 
starejše ljudi, ki 

potrebujejo prevoz ter 
ne zmorejo uporabljati 

javnih in plačljivih 
prevozov, s starejšimi 

osebami prostovoljci, ki 
pa po drugi strani radi 

priskočijo na pomoč. 

lijo, ampak se prilagajajo možnos-
tim oziroma času, ko jim lahko po-
magajo družinski člani ali prijatelji. 
Nekateri uporabljajo taksi, vendar 
pa to pomeni dodatne stroške, kar 
je za številne prevelik finančni za-
logaj, zato tovrstnih prevozov ne 
uporabljajo. Prostofer je namenjen 
vsem tistim starejšim, ki ne vozijo 
sami, nimajo sorodnikov in ima-
jo nižje mesečne dohodke pa tudi 
slabše povezave z javnimi prevo-
znimi sredstvi. Prostofer jim omo-
goča lažjo dostopnost do zdravni-
ške oskrbe, brezplačne prevoze do 
javnih ustanov, trgovinskih središč 
itn.

Kako bo Prostofer deloval? 
Uporabnik bo poklical na brez-

plačno številko 080 10 10 (vsak de-
lovnik med 8. in 18. uro); rezerva-
cijo prevoza bo treba najaviti vsaj 
tri dni pred izvedbo storitve. V ko-
munikacijskem centru si zapišejo 
njegove podatke in lokacijo prevo-
za. Po najavi prevoza klicni center 
obvesti prostovoljnega voznika o 
prevozu in to sporoči uporabniku, 
za katerega se opravi prevoz. Vozilo 
bo zagotovila Občina Trbovlje, prav 
tako bo poskrbljeno za zavarovanje 
voznika in sopotnikov. Vozniki pro-
stovoljci bodo prevoze opravljali od 
ponedeljka do petka med 8. in 16. 

NOVOST V TRBOVLJAH

V TRBOVLJE PRIHAJA 
PROSTOFER – BREZPLAČNI 
PREVOZI ZA STAROSTNIKE

Uporabnik bo poklical na brezplačno številko 080 10 10 
(vsak delovnik med 8. in 18. uro); rezervacijo prevoza pa 
je treba najaviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve. Vozniki 
prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do 
petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in 
ure tudi prilagodijo potrebam.

Brezplačni prostoferski 
prevozi starejšim omogočajo:

 � večjo mobilnost;
 � večjo socialno vključenost;
 � medsebojno povezovanje;
 � medsebojno pomoč;
 � boljšo kakovost življenja v tretjem življenjskem obdobju;
 � čim dlje lahko ostanejo doma (čim poznejši odhod v 

dom za ostarele).

uro, izjemoma pa se lahko dnevi in 
ure tudi prilagodijo potrebam. 

Zakaj je Občina Trbovlje 
pristopila k izvedbi 
projekta Prostofer?

Z uvedbo brezplačnih prevozov 
za starostnike v sklopu projekta 
Prostofer želi Občina Trbovlje iz-
boljšati mobilnost starejših oseb, 
povečati varnost v cestnem pro-

metu in socialno vključenost sta-
rejših na splošno. Zavedamo se, 
da se potrebe po skrbi za starejše 
vsak dan povečujejo, zato želimo k 
reševanju mobilnosti starejših ob-
čanov pristopiti na celovit način in 
projekt Prostofer nam to omogoča. 
Zato je Občina Trbovlje zagotovila 
sredstva in ureja vse potrebno, da 
bo projekt zaživel predvidoma že 
decembra letos. 

V Trbovlje 

prihaj
a 
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Mestni park Trbovlje 
je ena izmed točk v 

mestu, kjer se ljudje 
radi družijo in kamor 

nas ob sončnih 
popoldnevih pot rada 

zanese. Svoj prostor 
lahko v parku najde 

prav vsak in želimo, da 
tako tudi ostane.

Občina Trbovlje

Ne gre pa pozabiti, da je bil park 
zgrajen v 90. letih prejšnjega stole-
tja ter da je temu primerna tudi oh-
ranjenost parka in infrastrukture v 
njem. Poti se ponekod posedajo, 
igrala so stara že 16 let, amfiteater 
je že načel zob časa. Zato je Obči-
na Trbovlje že pristopila k izdelavi 
idejne zasnove celovite prenove 
parka, v sklopu katere so upošte-
vane sodobne smernice urejanja 
takšnih parkov. Prav tako želimo, 
če bo to le mogoče, ohraniti vsa 
drevesa, ki so v vseh teh letih našla 
svoj dom v parku. Dodanih bo tudi 
nekaj listavcev, ki bodo obiskoval-
cem poleti nudili senco in jeseni 
dodajali parku svetlobo. 

Park bo sledil sodobnim potre-
bam lokalnih prebivalcev, obe-

Park bo sledil sodobnim 
potrebam lokalnih 
prebivalcev, obenem pa 
želimo pri obnovi ohraniti 
značaj parka.

Kdaj točno bi prenovo 
parka začeli, je za zdaj še 
preuranjeno govoriti, saj 
smo trenutno pri idejni 
zasnovi. Prizadevamo pa 
si, da bi bilo to čim prej 
oziroma ko bodo za to na 
voljo sredstva.

Mestni park – pogled igrišče

V PRIHODNJIH LETIH

KAKO BI BIL 
LAHKO VIDETI 
MESTNI PARK?

nem pa želimo pri obnovi ohraniti 
značaj parka. Naša želja je, da bi v 
njem vsak našel prostor zase – mali 
nadobudneži na novem otroškem 
igrišču, odrasli pa na klopci pod 
drevesom ali pa vzdolž Trboveljšči-
ce, ki predstavlja velik potencial in 
jo bomo zato približali obiskoval-
cem parka. 

Kdaj točno bi prenovo parka za-
čeli, je za zdaj še preuranjeno go-

voriti, saj smo trenutno pri idejni 
zasnovi. Prizadevamo pa si, da bi 
bilo to čim prej oziroma ko bodo 
za to na voljo sredstva. Takrat bo 
Občina Trbovlje park prenovila z 
veliko mero pietete in s čim manj 
gradbenimi posegi; kljub temu bo 
ustvarjena nova, moderna in so-
dobna ureditev, v kateri bodo lahko 
uživale prihodnje generacije prebi-
valcev Trbovelj. 

Mestni park – pogled avditorij

Mestni park – pogled iz zraka

Gimnazijska cesta

Mestni trg



OBČINSKE STRANI                  www.srcnotrbovlje.si                  5

V decembru 2015 je 
bil v sklopu bolnišnice 

odprt nov regijski 
urgentni center 

z novim cestnim 
priključkom na 

Rudarsko cesto, kar 
nakazuje smer čim 

krajše in čim hitrejše 
navezave urgentnega 

centra in bolnišnice 
na regionalno cesto. 

Žal pa je del te poti, ki 
poteka med igriščem 
Partizan in Športnim 
parkom Rudar, v zelo 
slabem stanju. Cestni 

odsek je dotrajan 
in preozek ter zato 

potreben preureditve. 
Velik problem pa 

predstavlja tudi 
prometna ureditev, 

ki ni prilagojena 
aktualnim razmeram 
in potrebam v občini. 

Občina Trbovlje

Po trenutni prometni ureditvi bi 
morala namreč vozila na nujni poti 
peljati vse do križišča pri Sallaumi-
nesu, po hribu navzgor do picerije 
Dimnik in navzdol proti urgentnem 
bloku, namesto da bi na državni 
cesti samo zavila levo, peljala mimo 

Športnega parka Rudar in že bila 
pri urgenci. Naj poudarimo, da je 
zavijanje levo z državne ceste pro-
ti bolnici v nasprotju z veljavnimi 
cestnimi predpisi v tem križišču. 
Enak problem se pojavlja, ko želi 
vozilo iz stranske ceste zapeljati na 
glavno cesto, saj lahko zavije samo 
desno proti trgovskem centru Spar, 
kar pomeni, da mora, če bi želel pot 
nadaljevati levo po regionalki, pe-
ljati vse do krožišča pri pošti in nato 
nazaj gor, saj zavijanje čez polno 
črto ni dovoljeno. S takšno prome-
tno ureditvijo se izgubi ogromno 
dragocenih sekund in celo minut, 
ki so v težkih situacijah izjemno 
pomembne. Z istim problemom pa 
se vsakodnevno srečujejo tudi ob-
čani v večstanovanjskih stavbah na 
Trgu svobode, ki za dostop do svojih 
stanovanj vsakodnevno uporabljajo 
omenjeno križišče. 

Z umestitvijo krožišča v to obmo-
čje bomo zagotovili boljšo prometno 
varnost, hitrejši in varnejši dostop 
do urgentnega centra in bolnišnice, 
obenem pa želimo poskrbeli tudi za 
ureditev igrišča na Partizanu, ki ga 
je že nekoliko načel zob časa.  Pro-
jekt bosta financirala  Občine Trbo-
vlje in Ministrstvo za infrastrukturo. 
Ob tem želimo poudariti, da gre za 
gradbeno izjemno zahteven projekt, 
saj se bodo poleg gradnje krožišča in 
obnove hodnikov za pešce prestavili 
in obnovili tudi komunalni, vodovo-
dni, toplovodni in električni vodi.

Dela se bodo začela v letošnjem 
letu; med izvajanjem del cestni 
odsek ne bo zaprt, ampak se bodo 
gradbena dela izvajala na način, da 
bo promet lahko potekal izmenično 
enosmerno. Kljub temu pa je tre-
ba upoštevati dejstvo, da bodo dela 
vplivala na potovalne navade ljudi, 
zato se že vnaprej zahvaljujemo za 
strpnost med izvajanjem investicije. 

To, kdaj točno se bodo dela začela, 
in vse informacije o spremenjenem 
prometnem režimu bomo pravo-
časno sporočili.

V sklopu projekta pa bo stekla 
tudi preureditev igrišča na Parti-
zanu; ta bo otroke pričakal z novo 

Dela se bodo začela v letošnjem letu; med izvajanjem del cestni 
odsek ne bo zaprt, ampak se bodo gradbena dela izvajala na 
način, da bo promet lahko potekal izmenično enosmerno.

Gre za kompleksen projekt, ki bo sicer zelo posegel 
v prostor, a le s pravilno ureditvijo dostopa do 
urgentnega centra bodo lahko občani deležni nujne 
medicinske pomoči v najboljših pogojih, saj gre pri 
tem za okoliščine, v katerih se rešujejo življenja in ki 
so ključne tudi sekunde. Prav tako pa ne pozabimo 
niti na okoliške prebivalce; njim bo z novo ureditvijo 
prihranjenih veliko kilometrov.

razporeditvijo, novimi igrali in še s 
kakšnim prijetnim presenečenjem, 
ki bo našim najmlajšim pričaral na-
smeh na obraz. Prav tako na igrišču 
Partizan še vedno ostaja odbojkar-
sko igrišče, le da se prestavi neko-
liko višje. 

Krožišče Urgenca prometna situacija

KROŽIŠČE URGENCA

5. JANUARJA SE V 
TRBOVLJAH ZAČENJA 

GRADNJA NOVEGA KROŽIŠČA

Križišče, ki se bo prenavljalo
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POLEG RENOVACIJE 
TUDI ENERGETSKA PRENOVA

STE JIH OPAZILI?

NAGRADE ZA DIPLOMANTE IN OBČINSKE ŠTIPENDIJE

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Uredništvo

Zaradi dotrajanosti objekta je 
bila prenova nujno potrebna. Pri 
načrtovanju obnove sanitarij smo 
sledili ideji, da bi bile te prenovljene 
na način, da bi jih lahko uporabljali 
vsi, tudi ranljivejše skupine. 

Skupno je bilo postavljenih kar 
75 tabel na 50 različnih lokacijah. 
Želja občine je, da v prihodnjih le-
tih poenoti videz usmerjevalnih 

Nagrado za magistrsko delo z 
naslovom Vpliv poučevanja meta-
kognitivnih bralnih strategij s po-
močjo psa na bralno anksioznost 
in bralno razumevanje učencev v 
višini 500,00 evrov bruto je preje-

S prenovo sanitarij postavlja-
mo vizualni koncept, ki mu 
bo v prihodnjih letih, če bo 
šlo vse po načrtih in bodo 
za to zagotovljena sredstva, 
sledila tudi prenova tržnice.

Veseli nas, da bomo na tak 
način še lepše sprejeli vsake-
ga obiskovalca v Trbovljah. 
Enotna podoba označb 
namreč ne pomeni samo 
lepšega in bolj urejenega 
videza mesta, ampak tudi 
lažjo orientacijo obiskoval-
cev in tudi domačinov.

Z veseljem 
obveščamo, da 

prenova sanitarij 
trboveljske mestne 

tržnice poteka po 
načrtih in da bo 

končana proti koncu 
novembra. 

Ulične table namreč. V 
krajevnih skupnostih 
Zasavje in Fric Keršič 
vas bodo po novem 
po ulicah usmerjale 
table, na katerih so 

poimenovane ulice in 
nakazujejo pravo smer.

Občina Trbovlje 
je tudi v letu 2021 

objavila Javni razpis 
za dodelitev nagrad 

diplomantom za 
opravljena zaključna 
dela v obdobju od 1. 

1. 2020 do 31. 12. 2020. 
Podeljeni sta bili dve 

nagradi.

V sklopu celostne prenove bo 
obnovljena celotna notranjost 
objekta. Zamenjane bodo napelja-
ve in stavbno pohištvo ter preno-
vljeni toaletni prostori in pomer-
jevalne kabine. Po končani prenovi 
bo objekt predvsem prijaznejši do 
obiskovalcev, poleg privlačnejše 
podobe pa bo invalidom omogočal 
preprost dostop, za mamice z do-
jenčki pa bo urejena tudi previjal-
nica. Poleg renovacije bo objekt tudi 
energetsko saniran.

tabel po celotnem mestu. Elabo-
rate za postavitev so zato naroči-
le tudi krajevne skupnosti Center, 
Franc Fakin in Alojz Hohkraut, 
njihova montaža pa je predvide-
na v prihodnjem letu. Po Krajevni 
skupnosti Ivan Keše lahko te table 
opazimo že dlje časa, saj so bile tu 
nameščene kot prve v občini. 

Prenova sanitarij

USMERJEVALNE TABLE

Ulične usmerjevalne table

la Lara Hodej, nagrado za diplom-
sko delo z naslovom Jesenov ožig 
(Hymenoscyphus fraxineus) na 
malem jesenu v višini 400,00 evrov 
bruto pa je prejel Matija Kadunc. 
Obe zaključni deli se skladno z do-

ločili pravilnika hranita v Knjižnici 
Toneta Seliškarja Trbovlje. 

8. oktobra 2021 je potekel rok za 
oddajo vlog po objavljenem Javnem 
razpisu za dodelitev občinskih šti-
pendij v študijskem letu 2021/22. 
Občina Trbovlje je razpisala sedem 
enoletnih štipendij, ki so name-
njene rednim študentom na do-
diplomskih študijskih programih 
z javno veljavnostjo – programi 1. 
bolonjske stopnje in enoviti magi-
strski študijski programi, od tega 
eno za osebe s posebnimi potreba-
mi. Občina Trbovlje je prejela enajst 
vlog. Postopek je še v teku, zato 
prihodnji prejemniki občinskih šti-
pendij še niso znani.

Foto: freepik.com
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PRIHRANEK ČASA IN DENARJA: 
S SODOBNIMI NAČINI 
PLAČEVANJA POLOŽNIC

Občina Trbovlje

Gašper Princ, 
predsednik PGD Dobovec

Občina Trbovlje za plačilo po-
ložnic z naslova najemnin za stano-
vanja, poslovne prostore ali vrtove 
poleg plačevanja na javni blagajni 
nudi tri možnosti plačevanja, ki lah-
ko občankam in občanom precej 
olajšajo plačevanje:

 � PLAČILO PREK TRAJNIKA: to 
pomeni, da se zadnji delovni dan 
v mesecu s transakcijskega raču-
na uporabnika odtegne znesek, 
ki je naveden na položnici. Tako 
ne prihaja do zamud pri plačilu 
in posledično zamudnih obresti. 
Ker je zadeva avtomatizirana, ni 
bojazni, da položnica ne bi bila 
poravnana. 

Izjava predsednika PGD Dobovec 
Gašperja Princa o novi pridobitvi: 
»Gasilsko vozilo, ki se bo na Dobo-
vec pripeljalo v novembru, bo močna 
okrepitev gasilske enote. S karakte-
ristikami tega vozila bosta namreč 
zagotovljeni zadostna količina ga-
silne vode in vsa potrebna oprema za 
posredovanje ob požarih, ki jo potre-
bujemo do prihoda osrednje gasilske 
enote. S tem nakupom bomo gotovo 
dvignili raven požarne varnosti, za 
kar se v imenu gasilk in gasilcev, 
predvsem pa krajank in krajanov 
Dobovca v prvi vrsti zahvaljujem Ob-
čini Trbovlje, ki je realizacijo nakupa 
omogočila, prav tako pa se zahva-
ljujem Gasilski zveze Trbovlje, ki je 
podprla dolgoletno idejo.«

Z veseljem sporočamo, da se v decembru obeta tudi predaja gasilske avtocisterne PGD Trbo-
vlje mesto. Vozilo je vredno nekaj več kot 240.000 EUR. Kaj več o predaji pa bomo zapisali v 
naslednji številki.

Vsi, ki bi se želeli naučiti uporabe sodobne tehnologije, a ne veste, kako se tega lotiti, vas Zasavska 
ljudska univerza vabi, da stopite z njimi v stik, jim razložite, kaj točno bi se želeli naučiti, oni pa vam 
bodo dodelili prijaznega mentorja, ki vam bo iz prve roke razložil in vas poučil o sodobnih teh-
nologijah, ki so mladim generacijam sicer zelo poznane, starejšim pa nekoliko manj. Pa nič zato. 
Pokličite na št. 068 613 954 ali pa jim pišite na info@vgc-zasavje.si. Veseli vas bodo.

Čakanje v vrsti za 
plačilo položnic vse 

bolj zamenjujejo druge 
možnosti plačevanja, 

ki so stroškovno in tudi 
časovno učinkovitejše. 

Poglejmo, kako 
poskuša tudi na tem 

področju občina 
Trboveljčankam in 

Trboveljčanom priti 
naproti. 

PGD Dobovec bo v 
mesecu novembru 

pridobilo novo gasilsko 
vozilo GVV-1, katerega 

skupna vrednost znaša 
približno 160.000 EUR. 
Poleg lastnih sredstev 

PGD Dobovec bo 
vozilo v višini 90 % 

sofinancirala še Občina 
Trbovlje z lastnimi 

sredstvi in s sredstvi, 
pridobljenimi iz 

naslova požarne takse.

 � ELEKTRONSKI RAČUN: uporabnik 
prejme na e-naslov položnico in jo 
nato poravna. Položnica je v e-ob-
liki in ne tiskani, torej se ne more 
izgubiti, do nje lahko uporabnik do-
stopa kjer koli, prav tako je tak na-
čin poslovanja prijaznejši do okolja.

 � E-RAČUN: uporabnik prejme 
račun neposredno v e-banko, v 
kateri se na datum valute račun 
avtomatsko poravna. Tudi tu ni 
možnosti zamudnih obresti in pa-
pirne oblike, torej je tudi tak način 
poslovanja prijaznejši do okolja. 
Pri tem želimo poudariti, da pri 

plačilu prek trajnika in e-računa ni 
stroškov provizije, ki bi jih sicer upo-
rabniki plačali, če bi položnico porav-
nali na banki ali pošti. Še vedno pa se 
lahko občanke in občani poslužujejo 
tudi javne blagajne, ki v prostorih Ob-
čine Trbovlje v pritličju (pisarna št. 3 
a) nudi plačilo položnic Vrtca Trbo-
vlje, osnovnih šol v Trbovljah, Ko-
munale Trbovlje, Doma upokojencev 
Franca Salamona, Elektra Ljubljana 
in plačilo najemnin občinskih stano-
vanj, poslovnih prostorov, vrtičkov 
brez provizije. Javna blagajna deluje 
ob torkih med 8. in 11. uro ter ob sre-
dah med 12. in 16. uro. 

NOVO GASILSKO VOZILO
PGD DOBOVEC

Občina Trbovlje si prizadeva, da bi k brezpapirnemu 
poslovanju pristopilo čim več občanov. V ta namen je v 

poletnih mesecih potekala nagradna igra, v katero so se 
uvrstili vsi, ki so pristopili k brezpapirnemu načinu plačevanja 

položnic Občine Trbovlje. Prenosni računalnik je izžrebani 
nagrajenki predala županja Jasna Gabrič.
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Iščemo nove sodelavce, 
zato v naš kolektiv vabimo: 
-  CNC operaterje
-  kovinarje
-  varilce
-  ključavničarje
 

 
Če menite, da ustrezate 
navedemu delovnemu 
profilu, nam pošljite svoj 
CV in kratko spremno 
pismo na e-naslov
info@kovit-projekti.si  
ali na naslov podjetja.
 

 
Več o razpisanih delovnih mestih 
si lahko preberete na naši spletni strani: 

www.kovit-projekti.si

POSODOBITEV OBSTOJEČE 
INFRASTRUKTURE V POLNEM ZAGONU

OBČINA TRBOVLJE ŽE V 
PRIPRAVI ZA POMOČ OBČANOM 

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Posledično se bo ogrevanje pod-
ražilo tudi pri nas in ga že čutijo 
marsikje po državi. Na Občini Tr-
bovlje se zavedamo, da bo nekatere 
občane energetska kriza prizadela, 
zato smo že začeli s pripravo vzpo-
stavitve ukrepov za pomoč najbolj 
prizadetim.

Občina Trbovlje je v sodelovanju 
z RKS – Območno združenje Trbo-
vlje in CSD Zasavje – Enota Trbovlje 
pristopila k pripravi pravilnika za 
podelitev pomoči. Pravilnik za po-

Z infrastrukturno posodobitvijo 
obstoječe industrijske cone v Ob-
čini Trbovlje bodo podjetjem omo-
gočeni optimalnejše delovanje ter 
razvoj in širitev. Največji problemi 
obstoječe infrastrukture OIC Nasi-
pi so bili vsekakor zelo otežkočeni 
dostopi s težkimi transportnimi 
vozili do podjetij ter omejitve s 

Energetski krč 
po vsem svetu je 
povzročil močno 

povišane cene 
zemeljskega plina 
in premoga. Prav 

tako se še pred 
zimo obetajo črne 
napovedi za nafto. 

preskrbo zadostne moči električne 
energije, omejitve pri možnostih 
priključkov poslovnih subjektov 
na meteorno in še posebej fekal-
no kanalizacijo. Vse to pa je zavi-
ralo nadaljnji razvoj industrijske 
cone. Ravno s tem razlogom je bila 
ključnega pomena vzpostavitev 
potrebne javne infrastrukture, ki 
bo podjetjem omogočila posta-
vitev novih oz. dograditev starih 
proizvodnih hal.

Veseli nas, da dela, ki so se sicer 
začela letos spomladi, potekajo po 
načrtu. Trenutno se izvajajo prip-
ravljalna dela za izvedbo meteorne 
kanalizacije, dela pa potekajo tudi 
na fekalni kanalizaciji. Izvajajo se 
zaključna dela pri izvedbi krožišča 

in ceste, do zime pa bodo dokonča-
ne asfaltirane površine in izvedene 
trafopostaje. Projekt bo končan v 
prihajajočem letu, podjetjem pa bo 
prinesel specializirano in urejeno 
obrtno-industrijsko cono, v kateri 
bodo lahko delovala in se razvijala. 

delitev pomoči občanom, ki se ogre-
vajo na vročevod, bo obravnavan že 
na decembrski seji Občinskega sveta 
Občine Trbovlje. Županja Občine Tr-
bovlje ob tem poudarja: »S pomočjo 
želimo doseči tiste občanke in obča-
ne, ki jih bo kriza najbolj prizadela. 
Če bo pravilnik sprejet, bodo občani 
od 1. januarja 2022 lahko vložili vlo-
go in v primeru upravičenosti prejeli 
tudi pomoč v obliki delnega plačila 
stroškov ogrevanja. Ker še vedno ni 
še povsem jasno, kakšnih ukrepov 
za omilitev krize se bo poslužila 
država, ne želimo ničesar prepus-
titi naključju. Zato smo zadnja dva 
meseca pravilnik za podelitev sub-
vencij skrbno pripravljali in v pro-
računu zagotovili sredstva, da bo s 
strani občine pomoč občanom prišla 
kar najhitreje.« 

Vse informacije v zvezi s pra-
vilnikom za dodelitev subvencij 
bodo, če bo le-ta sprejet, objavlje-
ne na spletni strani naše občine po 
20. decembru. Občane, ki jih to za-
nima, vabimo, da spremljajo naše 
objave. Obenem pa želimo spom-
niti, da imajo socialno ogroženi 
občani še vedno možnost vložiti 
vlogo za izredno denarno socialno 
pomoč na Centru za socialno delo 
Zasavje. 

Foto: freepik.com

PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

S ponujeno pomočjo 
želimo doseči, da bo 
pomoč prišla do tistih 
občank in občanov, ki jo 
resnično potrebujejo.

Več na povezavi:



Oglašujte 
v našem časopisu.

mediji@trbovlje.si www.srecnotrbovlje.si 03 56 34 800
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ZASAVSKI PODJETNIŠKI 
INKUBATOR ZRE V PRIHODNOST

Občina Trbovlje

Gradnja Zasavskega podjetni-
škega inkubatorja (ZPI) poteka na 
mestu opuščenega in dotrajanega 
proizvodnega objekta. V začetku 
jeseni so izvajalci v celoti pozi-
dali zidove in vertikalne ter hori-
zontalne armiranobetonske vezi. 
Zabetonirali so stopnice, mon-
tirali so strešne kupole in priva-
rili parno zaporo ravne betonske 
strehe ter poskrbeli za vgradnjo 
okenskih okvirov.

Tako se v zadnjih mesecih od-
vijajo dela na omenjenem objektu, 
na katerem so potekale tudi grobe 
strojne in elektronapeljave. V teh 
dneh inkubator dobiva zunanjo 
podobo, saj na njem že nastaja fa-
sada, gradbene faze in dela pa na 
gradbišču potekajo skladno s ča-
sovnico.

Inkubator, ki 
bo namenjen 

podpori mladim 
in prodornim 

podjetjem ter 
inovativnim 

posameznikom, 
omogočal pa bo dvig 

števila novonastalih 
podjetij, skupaj z 

gradbenimi deli že 
zre v prihodnost za 

novimi podjetniškimi 
idejami, ki bodo v 

njem nastajale.
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Občina Trbovlje

Projekt številka tri 
izmed štirih EU-

projektov v sklopu 
uredbe za razvoj regij 

v Trbovljah je ureditev 
kanalizacije za skoraj 

51 objektov, s tem 
pa bodo Trbovlje v 

skoraj 100 odstotkih 
priključene na 

javno gospodarsko 
infrastrukturo 

odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda ali 

– bolje rečeno – na 
kanalizacijo. 

PO NOVEM NA JAVNEM 
SISTEMU SKORAJ 99 % 
TRBOVELJSKIH UPORABNIKOV

Projekt, ki vključuje priklop 
območij Gabrsko, Ojstro, Neža, 
Hohkrautova kolonija, Loke, Maj-
cenova ulica in Keršičev hrib, je 
vreden dobrih 580.000 evrov; okoli 
340.000 evrov bo Občina Trbovlje 
prejela od Evropske unije, 60.000 
evrov bo državnih sredstev, dobrih 
170.000 evrov pa bo pokril občinski 
proračun. 

Prvi stroji so zabrneli na Lo-
kah, kjer trenutno končujejo dela, 
odprto je gradbišče na Keršičevem 
hribu, začeli pa so tudi že dela na 
dveh krakih v Gabrskem in na od-
seku Majcenove ceste. Občina Tr-
bovlje ob tem naproša prebivalce 
v bližini gradbišč za strpnost in 
potrpljenje. Dela potekajo po na-
črtu in bodo, če bodo vremenske 
razmere dopuščale, končana do 
sredine novembra. 

Občina Trbovlje ima zgrajeno 
centralno čistilno napravo, kljub 
temu pa komunalne odpadne vode 
iz določenih, predvsem bolj od-
daljenih območij ne dotekajo va-

KANALIZACIJA

Dela kanalizacije Loke

njo. Priključenost je v Trbovljah 
trenutno na 97,77 odstotka, po 
končanem projektu pa bo na javno 
gospodarsko infrastrukturo pri-
ključenih 98,82 odstotka vseh pri-
ključenih enot. Z gradnjo dodatnih 
nekaj več kot 2.000 metrov javne 
kanalizacije se bo v sistem odva-
janja in čiščenja odpadnih voda 
priključilo 173 PE oziroma 51 raz-
ličnih objektov, skupno pa bo v Tr-
bovljah tako že 16.263 priključenih 
uporabnikov. 

Območja, ki so zunaj mreže kanalizacijskega omrežja, 
bodo morala poskrbeti za čistilne naprave oz. prekatne 
greznice, ki delujejo in v naravo ne spuščajo nedovolje-
nih snovi. Pridobijo lahko sofinancer-
ska sredstva prek razpisa na spletni 
strani občine. Tisti, ki se nahajajo znot-
raj območja, na katerem se izvaja ome-
njena investicija občine, pa financirajo 
priklop svojega objekta do najbližje 
zgrajenega preklopnega mesta. 

Namen projekta 
odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne 
vode v porečju Save v 
Občini Trbovlje zajema 
gradnjo kanalizacije na 
omenjenih območjih 
občine, cilj projekta pa 
je večja priključenost 
tamkajšnjih prebivalcev 
na javno kanalizacijsko 
omrežje. Skladno z 
evropskimi direktivami bo 
Občina Trbovlje z izvedbo 
zmanjšala negativne 
vplive na okolje. 

Situacija kanalizacije

Naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega kohezijskega sklada.
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Uredništvo

Komunala Trbovlje Komunala Trbovlje

V zimskih mesecih 
lahko vlaga v 

stanovanju oziroma 
hiši negativno vpliva 
ne samo na pohištvo 
in stene, ampak tudi 
na zdravje ljudi, ki v 

objektu prebivajo. 

Številne domove v 
hladnem času greje 

kamin ali peč na 
les oz. sekance. Ob 
tem nastaja pepel, 

ki mora biti povsem 
ohlajen, preden ga 

odložimo v zabojnik 
za odpadke. Ravno 

zaradi vročega 
pepela pride v 
zimskem času 

večkrat do požarov v 
zabojnikih. 

Na Komunali Trbovlje 
smo v okviru operacije 

Vsaka oljna kapljica 
šteje! postavili dve novi 

ulični zbirni posodi za 
odpadno jedilno olje 

iz gospodinjstev. Novi 
lokaciji zbiralnic sta 
na Gimnazijski cesti 

22 in Ribniku 19, tj. na 
obstoječih ekoloških 

otokih.

KAKO ZMANJŠATI VLAGO 
V STANOVANJU?

OGREVATE Z LESOM? 
PREVIDNO S PEPELOM!

VSAKA OLJNA 
KAPLJICA ŠTEJE

Zato je priporočljivo, da se 
poslužujemo minimalnih ukrepov, 
ki se bodo na dolgi rok izkazali kot 
pozitivni. 

Pozimi je vlažnost v objektu po-
gosto visoka zaradi redkejšega pre-

zračevanja prostorov. Da bi znižali 
vlažnost, je treba večkrat dnevno za 
nekaj minut prezračiti stanovanje 
oziroma hišo, tako da odpremo vsa 
vrata in okna (naredimo prepih). 
Izjemno pomembno je tudi zrače-
nje kopalnice po prhanju. Prav tako 
je bistvenega pomena, na kak način 
v zimskih mesecih sušimo perilo. 
Sušenje perila v bivalnih prostorih 
povzroča visoko stopnjo vlažnosti 
in posledično pojav plesni, česar pa 
se izognemo tako, da perilo sušimo 
v sušilnem stroju ali na prostem, 
če je to mogoče. S tem, ko pohištvo 
odmaknemo nekaj centimetrov od 
sten, omogočimo kroženje zraka, 
zato se vlaga na določenih predelih 
ne bo več pojavljala. Gre za prep-
roste in brezplačne ukrepe, ki nam 
lahko bistveno spremenijo kako-
vost prebivanja.

Vroč pepel se lahko ob ugodnih 
pogojih vname in povzroči požar v 
zabojniku za odpadke. Vsakoletno 
tako zgori nekaj zabojnikov, požar 
pa se lahko celo razširi na okolico 
in povzroči dodatno škodo. Zaradi 
vročega pepela lahko zagori tudi 
v vozilu za odvoz odpadkov ali v 
centru za obdelavo odpadkov. V 
vseh primerih lahko pride do veli-
ke gmotne škode in celo do ogro-
žanja življenj, zato bodimo posebej 

Zbiranje odpadnega jedilnega 
olja se je v Trbovljah dobro prije-
lo; v letu 2020 smo ga zbrali skup-
no 3,5 tone, letos do konca avgusta 
pa že 2,5 tone, mesečno povprečno 
okvirno 400 litrov. Tako se zmanj-
šuje obremenjevanje kanalizacije 
in okolja zaradi neustrezno zavr-
ženega odpadnega olja. Zbiranje 
odpadnega jedilnega olja smo v le-
tošnjem letu nadgradili z vzposta-
vitvijo dveh novih zbiralnic v okviru 
regijske operacije Vsaka oljna ka-

Pravilno odlaganje pepela
Pepel sicer sodi v črni zabojnik za mešane komunalne 
odpadke, ohlajen čisti lesni pepel pa lahko uporabimo 
tudi za kompostiranje, uporabimo na vrtu ali oddamo 
v rjavi zabojnik za biološke odpadke. Nikakor pa ne sodi 
med mešano embalažo v zabojnik z rumenim pokrovom. 

Lokacije zbiralnic za odpadno 
jedilno olje v Trbovljah

 � Golovec 7
 � Ulica Sallaumines 9, pod policijo
 � Ulica Sallaumines 5 a, most
 � Tržnica, Trg svobode 12 (do konca novembra 2021 ni v 

uporabi zaradi obnove sanitarij na tržnici)
 � Trg revolucije 4, zgornje odjemno mesto
 � Kolonija 1. maja 26
 � Gimnazijska cesta 22
 � Ribnik 19
 � KS Čeče, pri gasilskem domu
 � KS Čeče, pri Božič'

pozorni, da je pepel res dobro oh-
lajen, preden ga odložimo v zaboj-
nik za odpadke. 

Občasno nas občani vprašajo 
glede uporabe kovinskih zabojni-
kov za pepel, vendar se kovinski 
zabojniki za zbiranje odpadkov ne 
uporabljajo več. Novejša vozila za 
zbiranje odpadkov namreč lahko 
izpraznjujejo samo plastične tip-
ske zabojnike. 

Zaradi vročega 
pepela zagorel 
zabojnik.

pljica šteje! v sodelovanju s partner-
stvom Las Zasavje.

Zasavska gospodinjstva so konec 
oktobra prejela tudi zloženko Vsa-
ka oljna kapljica šteje!, v kateri so 
predstavljene aktivnosti operacije 
in podrobnejša navodila za zbiranje 
odpadnega jedilnega olja. 

Vodilni partner operacije Vsaka 
oljna kapljica šteje! je Javno podjetje 
Komunala Zagorje, d. o. o., preosta-
li partnerji pa so še: Javno podjetje 
Komunala Trbovlje, d. o. o., Ko-
munala Hrastnik, d. o. o., OŠ Ivana 
Skvarče Zagorje ob Savi, Mladinski 
center Zagorje ob Savi in Društvo 
upokojencev Zagorje ob Savi.

Glavni namen operacije je dol-
goročno vzpostaviti sistematično 
zbiranje odpadnega jedilnega olja 
iz gospodinjstev ter zbrano olje 
koristno uporabiti. Tako se bodo 
zmanjševale možnosti onesnaže-
nja pitne vode z odpadnim oljem, 
zmanjševala se bo obremenitev ka-
nalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav ter s tem tudi nižali stroški 
delovanja in čiščenja kanalizacij-
skega sistema, višja bo ekološka 
ozaveščenost prebivalstva in posle-
dično višja kakovost življenja.

Naložbo sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj.

partnerjivodilni partner

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj

Vsaka 
oljna 
kapljica 
šteje!
Projekt vzpostavitve 
sistematičnega zbiranja 
odpadnega jedilnega olja iz 
gospodinjstev v občinah Zagorje 
ob Savi, Trbovlje in Hrastnik 
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USPEŠNI TUDI V LETU 2021

CELOSTNA PODPORA DRUŽINAM 
Z OTROKI DO SEDMEGA LETA STAROSTI

V ZD Trbovlje se kljub 
boju s covidom-19 
nadaljuje uspešna 

zgodba. 

Poleti 2020 se je v 
Občini Trbovlje vodstvo 
odločilo za sodelovanje 

v Iniciativi Primokiz in 
k sodelovanju povabilo 

ključne deležnike, 
katerih povezovanje 
dokazano vpliva na 

krepitev oz. kakovost 
za otroke do 7. leta 
starosti prijaznega 

okolja. 

Zdravstveni dom Trbovlje

Iniciativa LAT 
Občine Trbovlje 

Zelo dobro je popolnjena kadro-
vska zasedba, prav tako imamo tudi 
številne specializante, zaradi dobre 
organizacije dela in ustvarjanja dob-
rih delovnih pogojev pa se večkrat 
zgodi, da zdravniki in drugi zdra-
vstveni delavci celo sami pokličejo 
in se pozanimajo glede možnosti za-
poslitve. Za delo v urgentnem centru 
bi si sicer želeli kakšnega specialista 
urgentne medicine in pa dodatnega 
psihiatra za delo v Centru za duševno 
zdravje odraslih.

Nadaljujemo tudi s številnimi in-
vesticijami; v letošnjem letu imamo 
načrtovanih za kar 850.000 EUR in-
vesticij v opremo in prostore. Zave-
damo se, da so dobri delovni pogoji 
osnova za zadovoljstvo zaposlenih in 
tudi pacientov. Zaradi novih progra-

Tematiko vzpostavljanja pove-
zanih sistemov za otroke in njiho-
ve družine se bo naslavljalo prek 
pristopa PRIMOKIZ, ki so ga razvili 
v švicarski fundaciji Jacobs Foun-
dation in ki je bil implementiran 
že v Švici, Romuniji in v Nemčiji. 
Glavni prijavitelj projekta je orga-
nizacija ISSA; Pedagoški inštitut – 
Center za kakovost v vzgoji in izo-
braževanju Korak za korakom – je 
izvedbeni partner. 

mov in posledično povečanja števila 
zaposlenih se je v zadnjih štirih letih 
število zaposlenih povečalo s 130 na 
180. Zaradi prostorske stiske zato 
skupaj z Občino Trbovlje v prihod-
njih letih načrtujemo tudi gradnjo 
prizidka, ki bo velika dodana vred-
nost za zaposlene in paciente.

ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

INICIATIVA PRIMOKIZ

PACIENTI SE MORAJO ZA VSTOP V ZD TRBOVLJE NAROČITI
Apeliramo na vse paciente, da se za vsak obisk v ZD Trbovlje predhodno naročijo po telefonu, 
e-pošti ambulante ali prek aplikacije za naročanje, ki je dostopna prek mobilnih naprav na APP 
Store ali Google Play (aplikacija myXlife), saj je to edini način za normalno in nemoteno delo. 
Naročanje je edini način, da pacientom ni treba na pregled čakati dlje časa. Nihče si najbrž ne 
želi več nekajurnega čakanja na pregled, kot je bilo to včasih, poleg tega pa so polne čakalnice 
idealno mesto za prenos virusnih okužb. Tudi pacienti, ki resnično potrebujejo pregled pri zdrav-
niku še isti dan, so običajno naročeni pozneje, ob določeni uri, in ne takoj, zato nima smisla, da 
prihajajo pred ZD brez predhodnega termina. Za nujne primere pa še vedno velja klic na 112.

Če imate kakšne 
predloge in vprašanja 
v zvezi z delovanjem 
Zdravstvenega doma 
Trbovlje, nam lahko to 
sporočite na 
info@zd-trbovlje.si

ZAKAJ TOVRSTNA INICIATIVA?
Naslavljanje potreb otrok in njihovih družin prinaša družbi 
dolgoročne prednosti. Otroci so naše bogastvo in so naša 
prihodnost. Vlaganje v zgodnje intervencije v obdobju 
do sedmega leta starosti pa je za družbo učinkovitejše in 
cenejše kot vlaganje v poznejše korektivne posege. 

Zdravstveni dom Trbovlje

Občina Trbovlje je leta 2020 
pristopila k sodelovanju v Inicia-
tivi Primokiz – celostna podpo-
ra družinam z otroki do sedmega 
leta starosti. Iniciativa, ki poteka 
v samo sedmih slovenskih obči-
nah, stremi k tesnemu povezova-
nju različnih sektorjev in storitev 
občine, ki se tičejo razvoja otrok 
(vzgoja in izobraževanje, zdra-
vstvene storitve, socialno varstvo). 

Cilj iniciative je spodbuditi sode-
lovanje in iskati priložnosti med 
predstavniki občine in zaposlenimi 
na občini ter drugimi predstavniki 
lokalnih organizacij, ki delujejo na 
področju dela z otroki in njihovi-
mi družinami. Pomembno je, da 
so v podporo strokovnjaki s tega 
področja in starši otrok, ki aktivno 
participirajo v procesu otrokovega 
razvoja.

Na sestankih Lokalnega akcij-
skega tima (LAT), na katerih se 
srečujejo predstavniki posame-
zne panoge, lokalni koordinator 
in facilitator, se izmenjuje sta-
lišča, dobre prakse, informacije. 
Na ta način prihaja do povezova-
nja, razvoja posameznih idej in 
ustvarjanja skupnosti s podobni-
mi cilji.

V prvih treh fazah iniciative 
LAT pripravlja situacijsko analizo 
na ravni občine, v kateri se bo v 
sodelovanju z različnimi deležni-
ki ocenilo trenutno stanje na po-
dročju dela z otroki do sedmega 
leta starosti in njihovih družin. V 
letu 2021 je delovanje občine po 
merilih PRIMOKIZ ocenil zunanji 
evalvator, dr. Urban Boljka, hkra-
ti pa so občani lahko sodelovali 
v anketi, v kateri smo želeli pre-
poznati njihova stališča in zado-
voljstvo do posameznih storitev, 
dejavnosti, infrastrukture. Anketo 
je rešilo skoraj 300 relevantnih re-
spondentov. Situacijska analiza in 
anketa bosta ključni del strategije 
»Družinam z mlajšimi otroki pri-
jazna občina«, ki pa bo v prihodnje 
predstavljena širši javnosti. Stra-
tegiji bo sledil tudi implementa-
cijski načrt, prek katerega se bodo 
zaveze v strategiji začele izpolnje-
vati. 
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MOJ TELEFON JE »BRIHTA«

VZGOJITELJICE, IZOBRAŽEVALCI 
ODRASLIH IN UPOKOJENCI 
PRVIČ SKUPAJ V TUJINO 

Digitalna tehnologija 
vse bolj kroji naša 
življenja. Pametni 
telefoni so postali 

nepogrešljiv 
pripomoček, ki 

lahko močno olajša 
komunikacijo in 

delo, če ga znamo 
uporabljati. 

Projekt Erasmus Most 
do večkulturnega 

učenja in ustvarjanja, 
v katerega sta kot 

partnerja vključena 
Zasavska ljudska 
univerza in Vrtec 

Trbovlje, je strokovnim 
delavcem obeh 

zavodov in zasavskim 
prostovoljcem 

upokojencem Tereziji 
Bregar, Joži Kukovič, 
Joži Klopčič in Dragu 

Lavriču omogočil 
nepozabno delovno 

srečanje, od katerega 
bodo največje koristi 

imeli otroci, vključeni 
v vrtec. 

Mojca Kropivc in Sašo Suhar, 
Zasavska ljudska univerza

Mojca Kropivc, 
Zasavska ljudska univerza

Mladi so tega zelo vešči; zdi se, da 
jim je sodobna tehnologija položena 
že v zibelko. Starejši pa imajo pri tem 
običajno več težav in potrebujejo več 
časa, da se najprej sploh odločijo za 

Projektni trening je potekal od 18. 
do 22. oktobra v Koprivnici na Hrva-
škem in se ga je udeležilo 31 ljudi iz 
štirih držav: Slovenije, Cipra, Esto-

nakup, potem pa tudi, da izkoristijo 
vse, kar jim naprava omogoča. 

Zato smo na Zasavski ljudski 
univerzi ponudili roko starejšim iz 
Društva Univerza za tretje življenj-
sko obdobje iz Trbovelj in zanje v 
oktobru organizirali delavnice z 
naslovom »Moj telefon je brihta«. 
Brezplačne delavnice so poteka-
le pod okriljem Večgeneracijskega 
centra Zasavje. 

Udeleženci so spoznali različne 
načine dela s pametnimi telefoni; 

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA

Ste pred kratkim kupili pametni telefon ali pa ga dobili v dar? 
Se vam njegove funkcije in aplikacije zdijo neznanka in ne ves-
te, kako jih uporabljati? Želite kupiti nov telefon, pa ne veste, 
kakšen je primeren za vas? Če ste se našli pri vsaj enem vpra-
šanju, vam je delavnica Moj telefon je brihta vsekakor pisana 
na kožo. Pridite in spoznajte vse to in še več na brezplačni de-
lavnici, ki bo v ponedeljek, 6. 12., ob 11.00 v prostorih ZLU, Trg 
svobode 11 a, Trbovlje. Prijavite se lahko do 3. 12. pri Mojci Kro-
pivc: info@vgc-zasavje.si ali po telefonu 068 613 954. 

Za Vrtec Trbovlje, ki v projektu Erasmus+ sodeluje prvič, je bila 
izkušnja zelo pozitivna. Prostovoljci upokojenci so izzive spre-
jeli z navdušenjem in bili pozitivno naravnani skozi celoten 
obisk. Med prebivanjem na Hrvaškem so se stkale tudi prija-
teljske vezi med nami in udeleženci iz drugih držav.
Veselimo se že obiska naših prostovoljcev v vrtcu, v katerem 
bodo v prihodnjih tednih svoje znanje, izkušnje in spretnos-
ti predajali našim najstarejšim otrokom. Skupaj z njimi bodo 
spoznavali kulturno dediščino našega mesta in nato izdelali 
didaktično igro križkraž, ki nam je bila določena z žrebom. 
Našo didaktično igro (lesena drsna sestavljanka) pa bodo izde-
lovali in se z njo igrali otroci iz Estonije. 

Daša Bokal, ravnateljica Vrtca Trbovlje

učenje je potekalo v sproščenem 
vzdušju, ob pomoči dveh mentorjev, 
ki sta potrpežljivo in spretno reše-
vala lažje in tudi težje izzive starej-
ših pri delu s pametnim telefonom. 
Skupaj smo hitro ugotovili, da od-
govori na vprašanja odprejo veliko 
dodatnih vprašanj, kar je dobro. Za-
četni strah in predsodke pred roko-
vanjem s pametno napravo, ali bodo 
zmogli, ali lahko kaj pokvarijo, ali 
se sploh še znajo učiti …, smo nado-
mestili z radovednostjo in veseljem 

Zvonka Selan, 
predsednica društva U3: 
»Zelo smo zadovoljni s 
sodelovanjem z ZLU in 
Društvom U3 ter z obema 
mentorjema delavnic. Oba 
sta z veliko mero posluha 
in skrbnosti pomagala 
našim članom do novega 
znanja in izkušenj, kar je 
najpomembnejše, pa je 
to, da so skupaj premagali 
predsodke pred novostmi.«

ter s samozavestjo. Obljubili smo 
si, da se bomo tudi v prihodnje z 
veseljem udeležili podobnih delav-
nic, predvsem pa na novo naučeno 
znanje začeli uporabljati v praksi. 
Skupno pa nam je bilo spoznanje, da 
je moj telefon zares »brihta«. 

nije in Hrvaške. V petih skupinah 
smo izdelovali didaktične igre za 
otroke, za katere smo ideje in načr-
te zbrali in pripravili pred odhodom 
v tujino. Skupine so bile sestavljene 

iz udeležencev različnih držav, kar 
je bil svojevrsten izziv v smislu spo-
razumevanja, strpnosti in timske-
ga dela. Poleg tega, da smo se učili 
načrtovanja in izdelave didaktičnih 

iger, smo pridno trenirali angleščino 
in hrvaščino.

Organizacija gostiteljev je bila 
izjemna, saj so poskrbeli za spo-
znavanje njihovega šolskega siste-
ma, zavoda za izobraževanje odra-
slih Pučko otvoreno učilište in Vrtca 
Tratinčica. Peljali so nas na oglede 
muzejev, galerij in njihove znane lo-
kalne prodajalne izdelkov iz medu, ki 
jih izdelujejo sami. Poskrbeli so tudi 
za naše zdravje in fizično kondicijo, 
saj smo se na ogled njihovega vrta 
Jabučica nekateri odpeljali kar s ko-
lesom. 

Sodelovali smo tudi pri izvedbi 
festivala Skupnosti Most do večkul-
turnega učenja ter ustvarjanja. 

Upokojenci prostovoljci, ki so se z 
nami udeležili projektnega treninga, 
za večino je bila to prva tovrstna iz-
kušnja, so dokazali, da se mladostna 
energija in novo znanje lahko us-
pešno dopolnjujeta z življenjskimi 
izkušnjami in s spretnostmi starej-
ših. Počutili so se sprejete ne le med 
odraslimi, ampak tudi med predšol-
skimi otroki, kar jim je vlilo še večjo 
voljo za nadaljnje delo. 

Teden je minil zelo hitro, lahko 
bi rekli, da je minil prehitro. Odšli 
smo polni novih vtisov in znanj, ki pa 
jih bomo pridno predajali otrokom 
v Vrtcu Trbovlje. Zasavska ljudska 
univerza in Vrtec Trbovlje sodelujeta 
kot partnerja v omenjenem projektu 
Erasmus+, ki ga vodi Ljudska uni-
verza Jesenice.

Projekt Erasmus+ 
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Za udeležbo na dogodkih 
je potrebno izpolnjevanje PCT pogoja 
oz. veljavnih epidemioloških ukrepov. 

Zaradi nestanovitne epidemiološke 
situacije lahko pride do spremembe 

in odpovedi dogodkov.

Ali veste, v kateri zabojnik 
sodi kateri odpadek? 

Napol izpraznjena pretečena 
krema za sončenje
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice, nevarni 

odpadki iz gospodinjstev, neuporabna 
kozmetika

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Prazna embalaža pod pritiskom 
(lak za lase, deodorant …)
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
onesnažena embalaža

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

 
Lak za nohte
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
neuporabna kozmetika 

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

 
Zamaški s plastenk ali steklenic
• mešana embalaža (zabojnik    

z rumenim pokrovom)

Plastični otroški 
avtomobil
• ZC Neža, kosovni       

odpadek oz. trdna plastika
• ali brezplačen odvoz kosovnih odpadkov
• če gre za majhno igračo, sodi ta v črn 

zabojnik za mešane komunalne odpadke

Rabljeni test za covid
• mešani komunalni odpadki (črni 

zabojnik), skladno z navodili NIJZ

Stara torba od računalnika
• mešani komunalni odpadki (črni 

zabojnik)
• če je še uporabna, se lahko odda v 

prodajalno Stara šola

Polomljen obešalnik 
za oblačila
• mešani komunalni odpadki   

(črni zabojnik), če gre za   
plastične obešalnike

• lesene obešalnike se lahko   
odda v ZC Neža kot     
odpadke iz lesa

Izpraznjena šminka ali napol 
porabljena šminka
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
neuporabna kozmetika

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Steklenička od parfuma
• zabojnik z zelenim pokrovom za stekleno 

embalažo na ekološkem otoku

Embalaža od čistil (prazna,   
ampak od strupenih čistil)
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
onesnažena embalaža

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Ostanek juhe (juha, rezanci …)
• juho precediti: rezanci gredo na kompost 

ali v rjav zabojnik za biološke odpadke (v 
papirnati oz. drugi biorazgradljivi vrečki), 
tekočina (juha) se lahko zavrže v 
straniščno školjko (v kanalizaciji se 
razredči z odpadno vodo, na čistilni 
napravi pa jo razgradijo mikroorganizmi)

Hrana v kozarcih     
(kisle kumarice itn.)
• kozarce je treba odpreti, trdno vsebino 

dati na kompostnik ali v rjavi zabojnik za 
biološke odpadke, tekočino (kis) se lahko 
zavrže v straniščno školjko, kozarci se 
splaknejo z vodo in odložijo v zabojnik z 
zelenim pokrovom za stekleno embalažo 
na ekološkem otoku, pokrovčki gredo v 
zabojnik za mešano embalažo z rumenim 
pokrovom

Pretečena zdravila
• ZC Neža, 1. boks    

nadstrešnice, nevarni    
odpadki iz gospodinjstev,    
zdravila s pretečenim    
rokom uporabe

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov
• Zasavske lekarne, vsak ponedeljek   

v času delovnih ur

Uporabljene injekcijske igle
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice, nevarni 

odpadki iz gospodinjstev, injekcijske igle
• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Zbirni center Neža sprejema

• nevarne odpadke iz gospodinjstev; 
• kosovne odpadke (leseno pohištvo, oblazinjeno 

pohištvo, žimnice, stara kolesa, preproge);
• odpadno električno in elektronsko opremo; 
• trdno plastiko (večje otroške plastične igrače, 

plastično posodo, vedra, plastično pohištvo in 
strešnike); 

• odpadne avtomobilske gume; 
• vejevje in zeleni obrez z vrtov; 
• neuporabna in uporabna oblačila; 
• mešano embalažo;
• karton in papir;
• stekleno embalažo (steklenice, kozarce za vlaganje); 
• ravno steklo (okensko steklo); 
• večje kovinske odpadke; 
• odpadni les (deske, pohištvo).

Zbirni center 
Neža

Ponedeljek
Torek 
Sreda

Četrtek 
Petek

Sobota
Nedelja

7.00–19.00
7.00–15.00
7.00–19.00
7.00–15.00
7.00–15.00
8.00–13.00
/

Letni delovni čas
(1. 4.–30. 9.)

Ponedeljek
Torek 
Sreda

Četrtek 
Petek

Sobota
Nedelja

7.00–17.00
7.00–15.00
7.00–17.00
7.00–15.00
7.00–15.00
8.00–13.00
/

Zimski delovni čas
(1. 10.–31. 3.)

Več o ločenem 
zbiranju komunalnih 

odpadkov najdete na spletni 
strani Komunale Trbovlje: 

www.komunala-trbovlje.si.

Ostanki hrane – bodimo posebej pozorni!

Odpadno jedilno olje: ulične zbiralnice ali ZC Neža 
Trdni deli hrane: kompostnik ali rjavi zabojnik za biološke odpadke 

NAMIG: papirnata ali biorazgradljiva vrečka zmanjšuje neprijetne vonjave 
in nastajanje izcednih voda, zabojnik se manj umaže

Biorazgradljive tekočine (kis, mešanica kisa in olja, juha, mleko, 
odpadna voda od pomivanja posode): straniščna školjka (mikroorganizmi 
na centralni čistilni napravi oz. v malih čistilnih napravah jih razgradijo).

POZOR! Prepovedano je v odtoke in straniščne školjke izlivati tekočine, ki niso 
biorazgradljive, npr. razne kemikalije, barve, različna olja. Teh mikroorganizmi ne morejo 
razgraditi, ravno nasprotno, te snovi uničijo mikroorganizme in čistilna sposobnost 
naprave se lahko bistveno zmanjša; zato takšne tekočine sodijo med nevarne 
odpadke in jih je treba v originalni embalaži prinesti v ZC Neža;

Nikoli ne zavržemo neporabljenega živila skupaj z embalažo, ampak 
vedno vsebino izpraznimo in potem ustrezno razvrstimo odpadke.

ODTRGAJ MEPRILEPI M
E

Ali veste, v kateri zabojnik 
sodi kateri odpadek? 

DELAVSKI DOM TRBOVLJE

OD SPECULUMA DO 
UMETNIŠKEGA SEJMA

Pestra in zelo delovna 
jesen je za kolektivom 

Delavskega doma 
Trbovlje in s ponosom 
lahko rečemo, da smo 

jo dobro prestali.

Bogdan Šteh, 
Delavski dom Trbovlje

Med 23. in 25. septembrom smo 
organizirali že 13. mednarodni fe-
stival novomedijske kulture Spe-
culum Artium in z njim povezani 
festival videoumetnosti Digital-
BigScreen 360. Po zelo okrnje-
ni lanski izvedbi smo z veseljem 
opazovali, kako se je v letošnjem 
letu festivalski vrvež počasi za-
čel vračati v stare okvire. V goste 
so k nam ponovno prišli umetni-
ki iz Slovenije in tujine, znova so 
nas obiskali šolarji, izvedli smo 
lahko tudi ustvarjalne delavnice. 
Osrednji razstavni kos letošnjega 
festivala Senster je v Trbovlje pris-
pel iz poljskega Krakova. Interak-
tivna skulptura, ki jo je leta 1970 
izdelal poljski umetnik Edward Ih-
natowicz, velja za prvo računalni-
ško vodeno skulpturo v zgodovini 
umetnosti in izhodišče za umetni-
ško ustvarjanje v novih medijih. 
Ob Sensterju smo gostili še ume-
tniška dela avtorjev iz Slovenije, 

Srbije, Kitajske, Irana, Francije, 
Belgije, Italije, Ukrajine, Rusije in 
iz Španije. Posebnosti letošnjega 
festivala so bili razstava študen-
tov umetniških šol ter strokovni 
paneli o uporabi novih medijev v 
turizmu in o retrogradni umetno-

sti in njenem smislu v današnjem 
času (s Sensterjem kot izhodiščem 
za razpravo). 

Nismo pa vse pozornosti na-
menili samo obema festivaloma. 
Redno se je izvajal kinoprogram 
in omogočalo kulturnim društvom 

vaje v naših prostorih, vse pa je 
pripravljeno tudi za pomembno 
izboljšavo v naši odrski tehniki, 
saj se je te dni začela montaža no-
vega ozvočenja v gledališki dvo-
rani. Pripravili smo vse potrebno 
za zagon spletne trgovine DDT, v 
kateri boste lahko kupili spomin-
ke iz Trbovelj. Skrbeli smo tudi za 
promocijo svojih dejavnosti in se 
s tem namenom predstavili na Art 
Fairu Zagreb 2021, ki je eden večjih 
dogodkov s področja trženja kul-
turnih vsebin in produktov v širši 
regiji. Tovrstne predstavitve niso 
pomembne le za Delavski dom Tr-
bovlje, ampak se je prek njega v 
milijonski prestolnici predstavlja-
lo tudi našo lokalno skupnost, ki 
ima kaj pokazati obiskovalcem od 
drugod. 

Tovrstne predstavitve 
niso pomembne 
le za Delavski dom 
Trbovlje, ampak 
se je prek njega v 
milijonski prestolnici 
predstavljalo tudi našo 
lokalno skupnost, 
ki ima kaj pokazati 
obiskovalcem od 
drugod.
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zabojnik)
• če je še uporabna, se lahko odda v 

prodajalno Stara šola

Polomljen obešalnik 
za oblačila
• mešani komunalni odpadki   

(črni zabojnik), če gre za   
plastične obešalnike

• lesene obešalnike se lahko   
odda v ZC Neža kot     
odpadke iz lesa

Izpraznjena šminka ali napol 
porabljena šminka
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
neuporabna kozmetika

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Steklenička od parfuma
• zabojnik z zelenim pokrovom za stekleno 

embalažo na ekološkem otoku

Embalaža od čistil (prazna,   
ampak od strupenih čistil)
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
onesnažena embalaža

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Ostanek juhe (juha, rezanci …)
• juho precediti: rezanci gredo na kompost 

ali v rjav zabojnik za biološke odpadke (v 
papirnati oz. drugi biorazgradljivi vrečki), 
tekočina (juha) se lahko zavrže v 
straniščno školjko (v kanalizaciji se 
razredči z odpadno vodo, na čistilni 
napravi pa jo razgradijo mikroorganizmi)

Hrana v kozarcih     
(kisle kumarice itn.)
• kozarce je treba odpreti, trdno vsebino 

dati na kompostnik ali v rjavi zabojnik za 
biološke odpadke, tekočino (kis) se lahko 
zavrže v straniščno školjko, kozarci se 
splaknejo z vodo in odložijo v zabojnik z 
zelenim pokrovom za stekleno embalažo 
na ekološkem otoku, pokrovčki gredo v 
zabojnik za mešano embalažo z rumenim 
pokrovom

Pretečena zdravila
• ZC Neža, 1. boks    

nadstrešnice, nevarni    
odpadki iz gospodinjstev,    
zdravila s pretečenim    
rokom uporabe

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov
• Zasavske lekarne, vsak ponedeljek   

v času delovnih ur

Uporabljene injekcijske igle
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice, nevarni 

odpadki iz gospodinjstev, injekcijske igle
• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Zbirni center Neža sprejema

• nevarne odpadke iz gospodinjstev; 
• kosovne odpadke (leseno pohištvo, oblazinjeno 

pohištvo, žimnice, stara kolesa, preproge);
• odpadno električno in elektronsko opremo; 
• trdno plastiko (večje otroške plastične igrače, 

plastično posodo, vedra, plastično pohištvo in 
strešnike); 

• odpadne avtomobilske gume; 
• vejevje in zeleni obrez z vrtov; 
• neuporabna in uporabna oblačila; 
• mešano embalažo;
• karton in papir;
• stekleno embalažo (steklenice, kozarce za vlaganje); 
• ravno steklo (okensko steklo); 
• večje kovinske odpadke; 
• odpadni les (deske, pohištvo).

Zbirni center 
Neža

Ponedeljek
Torek 
Sreda

Četrtek 
Petek

Sobota
Nedelja

7.00–19.00
7.00–15.00
7.00–19.00
7.00–15.00
7.00–15.00
8.00–13.00
/

Letni delovni čas
(1. 4.–30. 9.)

Ponedeljek
Torek 
Sreda

Četrtek 
Petek

Sobota
Nedelja

7.00–17.00
7.00–15.00
7.00–17.00
7.00–15.00
7.00–15.00
8.00–13.00
/

Zimski delovni čas
(1. 10.–31. 3.)

Več o ločenem 
zbiranju komunalnih 

odpadkov najdete na spletni 
strani Komunale Trbovlje: 

www.komunala-trbovlje.si.

Ostanki hrane – bodimo posebej pozorni!

Odpadno jedilno olje: ulične zbiralnice ali ZC Neža 
Trdni deli hrane: kompostnik ali rjavi zabojnik za biološke odpadke 

NAMIG: papirnata ali biorazgradljiva vrečka zmanjšuje neprijetne vonjave 
in nastajanje izcednih voda, zabojnik se manj umaže

Biorazgradljive tekočine (kis, mešanica kisa in olja, juha, mleko, 
odpadna voda od pomivanja posode): straniščna školjka (mikroorganizmi 
na centralni čistilni napravi oz. v malih čistilnih napravah jih razgradijo).

POZOR! Prepovedano je v odtoke in straniščne školjke izlivati tekočine, ki niso 
biorazgradljive, npr. razne kemikalije, barve, različna olja. Teh mikroorganizmi ne morejo 
razgraditi, ravno nasprotno, te snovi uničijo mikroorganizme in čistilna sposobnost 
naprave se lahko bistveno zmanjša; zato takšne tekočine sodijo med nevarne 
odpadke in jih je treba v originalni embalaži prinesti v ZC Neža;

Nikoli ne zavržemo neporabljenega živila skupaj z embalažo, ampak 
vedno vsebino izpraznimo in potem ustrezno razvrstimo odpadke.

ODTRGAJ MEPRILEPI M
E

Ali veste, v kateri zabojnik 
sodi kateri odpadek? 



Veseli december v občini Trbovlje
Sreda, 1. 12. 2021

PRIŽIG NOVOLETNH LUČK 
V DOMU UPOKOJENCEV 
Prižig novoletnih lučk v DUFS in 
okraševanje novoletnih smrečic 
pred domom in v domu
Dom upokojencev 
Franc Salamon Trbovlje

 

ob 
10.00

S KNJIGO NA KAVO: 
POGOVORNI VEČERI 
KNJIŽNICE TONETA 
SELIŠKARJA TRBOVLJE IN 
ZAVODA ZA KULTURO 
DELAVSKI DOM TRBOVLJE: 
IRENA ŠTAUDOHAR: KAJ 
HOČE ŽENSKA?
Irena Štaudohar, novinarka, 
kolumnistka in pisateljica bo v 
pogovoru s Simono Solina 
predstavila svojo najnovejšo 
knjigo z naslovom »Kaj 
hoče Ženska?«
Zavod za kulturo DDT
Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje, Zasavska ljudska 
univerza in Zavod za kulturo 
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
19.00
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Sobota 4. 12. 2021

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 
BORISA SKALINA
V avli Delavskega doma Trbovlje 
bo svoje fotografije predstavil naš 
rojak Boris Skalin. Razstava bo 
odprta do ponedeljka, 13. 12. 2021.
Avla DDT
Zasavsko društvo seniorjev 
menedžerjev in strokovnjakov 
ZD-SMS
 

ob 
18.00

ZAZNAMOVANJE 
DNEVA SV. BARBARE
Zaznamovanje rudarskega 
praznika, dneva sv. Barbare, 
zavetnice rudarjev. Odprta bo 
razstava likovnih del otrok OŠ 
Trbovlje na temo rudarskega 
življenja. 4. dritl bo premierno 
predstavil novo AR-aplikacijo. 
Vašhava RTH, Nasipi 51, Trbovlje
RMED Perkmandeljc Trbovlje, 
Zavod za kulturo Delavski dom 
Trbovlje, Knjižnica Toneta 
Seliškarja Trbovlje, OŠ Trbovlje
 

ob 
18.00

Petek, 3. 12. 2021
MIKLAVŽEVANJE V DOMU 
UPOKOJENCEV 
Miklavževanje v Domu 
upokojencev FS Trbovlje z 
obdaritvijo stanovalcev v domu
Dom upokojencev 
Franc Salamon Trbovlje

ob 
10.00

 03 56 25 712i Ponedeljek, 6. 12.–20.12. 2021
MAVRIČNO SRCE
Dobrodelna razstava izdelkov šivilj 
iz skupine sLOVEnija patchowork. 
Izdelki so pripravljeni z namenom 
zbiranja sredstev za pokritje 
stroškov zdravljenja (operacije z 
izvornimi celicami) za Kristiana 
Božiča, ki je bil diagnosticiran 
s težjo obliko avtizma.
Stara galerija DDT
Društvo za avtizem DAN v sodelovanju z 
DPM Trbovlje in skupino sLOVEnija patchwork. 
Dobrodelni prispevki – sredstva se bodo zbirali 
za ponovno operacijo z izvornimi celicami.
 

ob 
18.00

Torek, 7. 12. 2021
MEDGENERACIJSKA 
SKUPINA SINIČKE
Rudarski dom Trbovlje
Zasavska ljudska univerza
 

ob 
10.00

Sreda, 8. 12. 2021
VZGOJA MOTIVIRANIH, 
ZDRAVIH, SAMOSTOJNIH 
IN ODGOVORNIH OTROK
Izvajalec: Andrej Pešec
Na daljavo (prek MS Teams)
Zasavska ljudska univerza
 

ob 
18.00

Četrtek, 9. 12. 2021
»ČEJ SO TISTE STEZICE«
Koncert ob 30. obletnici delovanja 
Vokalne skupine Plavica
Delavski dom Trbovlje
Vokalna skupina Plavica v 
sodelovanju z Delavskim 
domom Trbovlje
 

ob 
18.00

Vstop prost

FILMSKI ABONMA: TOMA
Biografija Toma Zdravkoviča, 
človeka, ki se ga ne spominjamo 
samo po njegovih pesmih in 
unikatnem načinu petja, ampak 
kot izjemnega človeka po duši.
Kino dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
18.00

4 € (za izven)

Petek, 10. 12. 2021 
ZLATA VRTNICA
Podelitev priznanj in zlate vrtnice 
najzaslužnejšim občanom Trbovlje 
za promocijo našega kraja.
Gledališka dvorana DDT
Turistično društvo Trbovlje
 

ob 
17.00

Vstop prost
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OBISK BOŽIČKA IN IGRICA 
V IZVEDBI VDC ZASAVJE
Pred gasilskim domom PGD Čeče
Prosvetno društvo Čeče Trbovlje
 

ob 
15.00

BOŽIČNO- 
NOVOLETNI KONCERT 
Dvorana PGD Čeče
Prosvetno društvo Čeče Trbovlje
 

ob 
19.00

Nedelja, 19. 12. 2021
KONCERT SKUPINE HIŠA
Tradicionalni decembrski 
koncert skupine Hiša.
Dom Svobode
Skupina Hiša
 

ob 
20.00

13 € (na dan koncerta na blagajni v Svobodi)

Ponedeljek, 20. 12. 2021
IZDELAVA PRAZNIČNIH 
E-VOŠČILNIC
Izvajalka: Mojca Kropivc
Učilnica ZLU Trbovlje
Zasavska ljudska univerza
 

ob 
11.00
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Sreda, 22. 12. 2021 
S KNJIGO NA KAVO: 
POGOVORNI VEČERI 
KNJIŽNICE TONETA 
SELIŠKARJA TRBOVLJE 
IN ZAVODA ZA KULTURO 
DELAVSKI DOM TRBOVLJE: 
ROMAN ROZINA: STO LET 
SLEPOTE
Roman Rozina v svoji najnovejši 
knjigi spregovori o sto letih 
življenja v Zasavju. 
Zavod za kulturo DDT
Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje in Zavod za kulturo 
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
19.00

03 56 25 712i

Četrtek, 23. 12. 2021 
ŽIVE JASLICE IN PRIHOD 
BOŽIČKA V DOMU 
UPOKOJENCEV 
»Žive jaslice« v izvedbi stanovalcev 
in zaposlenih v Domu upokojencev 
FS Trbovlje in prihod Božička
Dom upokojencev 
Franc Salamon Trbovlje
 

ob 
18.00

Petek, 24. 12. 2021
ŠOLSKA PROSLAVA OŠ 
IVANA CANKARJA 
TRBOVLJE PRED DNEVOM 
SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI (MOJA 
SLOVENIJA)
Proslava pred praznikom in uvod 
v praznične počitnice.
Vodja: P. Horvat (OŠICT)
Na daljavo (prek MS Teams)

 

ob 
11.00

Četrtek, 27. 1. 2022
ob 

16.30
USTAVIMO 15 ŠKODLJIVIH 
KOMUNIKACIJSKIH 
NAVAD NA DELOVNEM 
MESTU IN DOMA
Predavanje bo izvajal 
mag. Jani Prgič
Zasavka ljudska univerza 
lokacija Zagorje 
Zasavka ljudska univerza
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Za udeležbo na dogodkih 
je potrebno izpolnjevanje PCT-pogoja 
oz. veljavnih epidemioloških ukrepov. 

Zaradi nestanovitne epidemiološke 
situacije lahko pride do spremembe 

in odpovedi dogodkov.

Četrtek, 30. 12. 2021
PRAZNIČNA MATINEJA: 
ZAPOJ 2
Kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje 

 

ob 
10.00

3,5 €

ZVOČNA KOPEL – 
TIBETANSKI GONGI
Prepustimo se zvoku gonga, ki 
nas harmonizira na vseh ravneh.
Izvajalec: Nives Kraševec
Predavalnica DDT
Zasavska ljudska univerza
 

od 
17.00

do 
18.30
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Petek, 17. 12. 2021 
ZIMSKI POZDRAV
Učenci 1. triade OŠ Tončke Čeč 
bodo zimsko jutro upokojencem 
popestrili s pesmijo. Želimo, da 
praznično vzdušje prinese veselje, 
zato vabljeni vsi na balkone, 
okna ali na dvorišče.
Okolica Doma upokojencev Franc 
Salamon in okolica stanovanjskih 
enot za upokojence.
OŠ Tončke Čeč
 

ob 
10.00

Sobota, 18. 12. 2021
SABATOV POHOD NA KUM
Pohod poteka v strnjeni skupini
Izhodišče Dobovec
Planinsko društvo Kum Trbovlje
 

ob 
9.00

Startnine ni

OTROŠKI ABONMA – 
IGRANA PREDSTAVA: 
ČUDEŽNA OMARA
Igrana otroška predstava 
Gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
10.30

4 € (za izven)

Torek, 28. 12. 2021
LUTKOVNA PREDSTAVA 
S PRIHODOM DEDKA 
MRAZA ZA NAJMLAJŠE
Po predstavi bo najmlajše 
pozdravil tudi dedek Mraz.
Gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje, DPM 

 

ob 
16:00

FILMSKA PREDSTAVA 
GRINCH S PRIHODOM 
DEDKA MRAZA 
1986, sinhro, anim. druž. komedija
Otroke bo pred filmom pozdravil 
tudi dedek Mraz.
Kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje, DPM 

 

ob 
18.00

Brezplačno

ZAZNAMOVANJE 
PRAZNIKA SV. BARBARE, 
ZAVETNICE RUDARJEV
Gledališka dvorana DDT
Društvo Trbovlje 
novomedijsko mesto
 

ob 
19.00

MOJ TELEFON JE BRIHTA 
DELAVNICA UPORABE 
PAMETNIH TELEFONOV
Se vam funkcije in aplikacije na 
telefonu zdijo neznanka in ne veste, 
kako jih uporabljati? Spoznajte vse 
to in še več na brezplačni delavnici.
Izvajalec: Mojca Kropivc
Učilnica ZLU Trbovlje
Zasavska ljudska univerza
 

P info@vgc-zasavje.si  |  068 613 954 

Sobota, 11. 12. 2021  
OTROŠKI ABONMA: 
MINISERIJA MAČEK MURI
Tokrat bodo vsem dobro poznani 
junaki iz knjige Maček Muri Kajetana 
Koviča oživeli na velikem platnu.
Kino dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
10.30

3,5 € (za izven)3,5 € (za izven)

Ponedeljek, 13. 12. 2021
ROKAVČKI POMAGAVČKI
Ste že slišali za Rokavčke 
pomagavčke? Iz prejic bomo 
kvačkali, pletli ali drugače 
ustvarjali rokavčke, ki jih bomo 
nato podarili zasavskim 
domovom za ostarele. S seboj  
prinesete kvačko ali pletilke pa 
ostanke prejic in drugih dodatkov, 
ki jih boste lahko našili na 
rokavčke. 
Učilnica ZLU Trbovlje
Zasavska ljudska univerza
 

ob 
11.00

P

Torek, 14. 12. 2021
GLEDALIŠKI ABONMA: 
JANEZ NOVAK
Komedija SiTi Teatra: Janez 
Novak, ljubeč mož, se znajde 
pred življenjsko preizkušnjo, ko 
na sistematskem zdravniškem 
pregledu za napredovanje izve, 
da je okužen s skrivnostnim 
virusom. Njegovo življenje se 
nenadoma obrne na glavo.
Gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
19.30

15 € (za izven)
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Sreda, 15. 12. 2021 
NAJ PESEM POPESTRI 
DECEMBRSKE DNI
Koncert vseh pevskih zborov OŠ 
Tončke Čeč vam bo pričaral 
novoletno vzdušje. S pesmijo bodo 
popestrili decembrske praznične 
dni, na dogodku pa ne bo manjkalo 
prijetnih presenečenj in tudi 
izdelkov učencev.
Pred OŠ Tončke Čeč
OŠ Tončke Čeč
 

ob 
18.00
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FILMSKI ABONMA: TOMA
Biografija Toma Zdravkoviča, 
človeka, ki se ga ne spominjamo 
samo po njegovih pesmih in 
unikatnem načinu petja, ampak 
kot izjemnega človeka po duši.
Kino dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
19.00

4 € (za izven)

Nedelja, 12. 12. 2021

ON PAROLE XX 20 LET ZALOŽBE 
ON PAROLE PRODUCTIONS
Koncert ob 20-letnici delovanja 
najstarejše in še vedno edine 
metalske založbe v Sloveniji. 
Jubilej bo pospremljen z nastopom 
štirih vročih imen sodobne 
slovenske metal scene.
Dom Svobode
On Parole Productions, d. n. o. 
 

ob 
19.00

Predprodaja vstopnic: www.on-parole.com 

Nedelja, 12. 12. 2021

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT GLASBENE ŠOLE 
TRBOVLJE – ZOPET NA 
SPLETU
Povezava na YouTube kanalu, 
Facebook in spletni strani šole.
Premierno na božični predvečer, 
24. 12. 2021 ob 19.00, na ogled do
31. 1. 2022, brezplačen ogled,
posneto v dvorani Glasbene 
šole Trbovlje.

 

ob 
19.00

Sreda, 22. 12. 2021, 
sreda, 29. 12. 2021 

PRAZNIČNA 
PRAVLJIČNA URICA
Knjižnica Toneta 
Seliškarja Trbovlje

 

ob 
17.00

03 56 25 714i

Sobota, 25. 12. 2021 in 1. 1. 2022 
VOLK IN LEV  
1999, družinska avantura 
o prijateljstvu
Kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

 

ob 
17.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT DELAVSKE GODBE 
TRBOVLJE OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI
Tradicionalni koncert Delavske 
godbe Trbovlje ob koncu leta.
Delavski dom Trbovlje
Delavska godba Trbovlje. Vstopnice 
bodo na voljo na blagajni DDT.

 

ob 
19.30

4 €

Nedelja, 26. 12. 2021
ŠTEFANOVO – BLAGOSLOV 
KONJ PO 10. MAŠI
Blagoslov konj v sodelovanju 
s KD Trbovlje in z župnijo 
Sv. Martina Trbovlje
Pred cerkvijo na Katarini
Prosvetno društvo Čeče Trbovlje

 POZABLJENI BOŽIČ 
1970, Božična zimska pravljica, 
v kateri radovedna, neustavljiva 
deklica Eliza spoznava čarobnost 
davno pozabljenega božiča
Kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

 

ob 
17.00

4 €

Ponedeljek, 27. 12. 2021
PRAZNIČNA MATINEJA: 
PRI ADDAMSOVIH 2
Kino dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

 

ob 
10.00

3,5 €

LUKA  
1995, sinhro, družinski animirani
Kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

 

ob 
17.00

4 €

Nedelja, 2. 1. 2022

ODTRGAJ ME

Ponedeljek, 6., 13. in 20. 12. 2021

NEMŠČINA ZA ZAČETNIKE
Izvajalka: Petra Turk Klančišar
Rudarski dom Trbovlje
Zasavska ljudska univerza
 

ob 
8.00
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Ponedeljek, 6. 12. 2021

ob 
11.00

PRIŽIG LUČK 
Po Trbovljah bo zažarelo 10
kilometrov lučk. 
Mestni park Trbovlje
Občina Trbovlje

ob 
17.00

Torek, 21. 12. 2021
KAKO POENOSTAVITI 
ŽIVLJENJE IN DELO – Z 
USTVARJALNOSTJO DO 
OPTIMIZACIJE
»Kako bi lahko …« je magično 
vprašanje kreativnega razmišljanja.
Izvajalka: mag. Nastja Mulej
Kinodvorana DDT
Zasavska ljudska univerza
 

od 
12.00 

do 
15.00
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PRILEPI M
E

Koledar dogodkov



Veseli december v občini Trbovlje
Sreda, 1. 12. 2021

PRIŽIG NOVOLETNH LUČK 
V DOMU UPOKOJENCEV 
Prižig novoletnih lučk v DUFS in 
okraševanje novoletnih smrečic 
pred domom in v domu
Dom upokojencev 
Franc Salamon Trbovlje

 

ob 
10.00

S KNJIGO NA KAVO: 
POGOVORNI VEČERI 
KNJIŽNICE TONETA 
SELIŠKARJA TRBOVLJE IN 
ZAVODA ZA KULTURO 
DELAVSKI DOM TRBOVLJE: 
IRENA ŠTAUDOHAR: KAJ 
HOČE ŽENSKA?
Irena Štaudohar, novinarka, 
kolumnistka in pisateljica bo v 
pogovoru s Simono Solina 
predstavila svojo najnovejšo 
knjigo z naslovom »Kaj 
hoče Ženska?«
Zavod za kulturo DDT
Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje, Zasavska ljudska 
univerza in Zavod za kulturo 
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
19.00
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Sobota 4. 12. 2021

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 
BORISA SKALINA
V avli Delavskega doma Trbovlje 
bo svoje fotografije predstavil naš 
rojak Boris Skalin. Razstava bo 
odprta do ponedeljka, 13. 12. 2021.
Avla DDT
Zasavsko društvo seniorjev 
menedžerjev in strokovnjakov 
ZD-SMS
 

ob 
18.00

ZAZNAMOVANJE 
DNEVA SV. BARBARE
Zaznamovanje rudarskega 
praznika, dneva sv. Barbare, 
zavetnice rudarjev. Odprta bo 
razstava likovnih del otrok OŠ 
Trbovlje na temo rudarskega 
življenja. 4. dritl bo premierno 
predstavil novo AR-aplikacijo. 
Vašhava RTH, Nasipi 51, Trbovlje
RMED Perkmandeljc Trbovlje, 
Zavod za kulturo Delavski dom 
Trbovlje, Knjižnica Toneta 
Seliškarja Trbovlje, OŠ Trbovlje
 

ob 
18.00

Petek, 3. 12. 2021
MIKLAVŽEVANJE V DOMU 
UPOKOJENCEV 
Miklavževanje v Domu 
upokojencev FS Trbovlje z 
obdaritvijo stanovalcev v domu
Dom upokojencev 
Franc Salamon Trbovlje

ob 
10.00

 03 56 25 712i Ponedeljek, 6. 12.–20.12. 2021
MAVRIČNO SRCE
Dobrodelna razstava izdelkov šivilj 
iz skupine sLOVEnija patchowork. 
Izdelki so pripravljeni z namenom 
zbiranja sredstev za pokritje 
stroškov zdravljenja (operacije z 
izvornimi celicami) za Kristiana 
Božiča, ki je bil diagnosticiran 
s težjo obliko avtizma.
Stara galerija DDT
Društvo za avtizem DAN v sodelovanju z 
DPM Trbovlje in skupino sLOVEnija patchwork. 
Dobrodelni prispevki – sredstva se bodo zbirali 
za ponovno operacijo z izvornimi celicami.
 

ob 
18.00

Torek, 7. 12. 2021
MEDGENERACIJSKA 
SKUPINA SINIČKE
Rudarski dom Trbovlje
Zasavska ljudska univerza
 

ob 
10.00

Sreda, 8. 12. 2021
VZGOJA MOTIVIRANIH, 
ZDRAVIH, SAMOSTOJNIH 
IN ODGOVORNIH OTROK
Izvajalec: Andrej Pešec
Na daljavo (prek MS Teams)
Zasavska ljudska univerza
 

ob 
18.00

Četrtek, 9. 12. 2021
»ČEJ SO TISTE STEZICE«
Koncert ob 30. obletnici delovanja 
Vokalne skupine Plavica
Delavski dom Trbovlje
Vokalna skupina Plavica v 
sodelovanju z Delavskim 
domom Trbovlje
 

ob 
18.00

Vstop prost

FILMSKI ABONMA: TOMA
Biografija Toma Zdravkoviča, 
človeka, ki se ga ne spominjamo 
samo po njegovih pesmih in 
unikatnem načinu petja, ampak 
kot izjemnega človeka po duši.
Kino dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
18.00

4 € (za izven)

Petek, 10. 12. 2021 
ZLATA VRTNICA
Podelitev priznanj in zlate vrtnice 
najzaslužnejšim občanom Trbovlje 
za promocijo našega kraja.
Gledališka dvorana DDT
Turistično društvo Trbovlje
 

ob 
17.00

Vstop prost
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OBISK BOŽIČKA IN IGRICA 
V IZVEDBI VDC ZASAVJE
Pred gasilskim domom PGD Čeče
Prosvetno društvo Čeče Trbovlje
 

ob 
15.00

BOŽIČNO- 
NOVOLETNI KONCERT 
Dvorana PGD Čeče
Prosvetno društvo Čeče Trbovlje
 

ob 
19.00

Nedelja, 19. 12. 2021
KONCERT SKUPINE HIŠA
Tradicionalni decembrski 
koncert skupine Hiša.
Dom Svobode
Skupina Hiša
 

ob 
20.00

13 € (na dan koncerta na blagajni v Svobodi)

Ponedeljek, 20. 12. 2021
IZDELAVA PRAZNIČNIH 
E-VOŠČILNIC
Izvajalka: Mojca Kropivc
Učilnica ZLU Trbovlje
Zasavska ljudska univerza
 

ob 
11.00
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Sreda, 22. 12. 2021 
S KNJIGO NA KAVO: 
POGOVORNI VEČERI 
KNJIŽNICE TONETA 
SELIŠKARJA TRBOVLJE 
IN ZAVODA ZA KULTURO 
DELAVSKI DOM TRBOVLJE: 
ROMAN ROZINA: STO LET 
SLEPOTE
Roman Rozina v svoji najnovejši 
knjigi spregovori o sto letih 
življenja v Zasavju. 
Zavod za kulturo DDT
Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje in Zavod za kulturo 
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
19.00

03 56 25 712i

Četrtek, 23. 12. 2021 
ŽIVE JASLICE IN PRIHOD 
BOŽIČKA V DOMU 
UPOKOJENCEV 
»Žive jaslice« v izvedbi stanovalcev 
in zaposlenih v Domu upokojencev 
FS Trbovlje in prihod Božička
Dom upokojencev 
Franc Salamon Trbovlje
 

ob 
18.00

Petek, 24. 12. 2021
ŠOLSKA PROSLAVA OŠ 
IVANA CANKARJA 
TRBOVLJE PRED DNEVOM 
SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI (MOJA 
SLOVENIJA)
Proslava pred praznikom in uvod 
v praznične počitnice.
Vodja: P. Horvat (OŠICT)
Na daljavo (prek MS Teams)

 

ob 
11.00

Četrtek, 27. 1. 2022
ob 

16.30
USTAVIMO 15 ŠKODLJIVIH 
KOMUNIKACIJSKIH 
NAVAD NA DELOVNEM 
MESTU IN DOMA
Predavanje bo izvajal 
mag. Jani Prgič
Zasavka ljudska univerza 
lokacija Zagorje 
Zasavka ljudska univerza
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Za udeležbo na dogodkih 
je potrebno izpolnjevanje PCT-pogoja 
oz. veljavnih epidemioloških ukrepov. 

Zaradi nestanovitne epidemiološke 
situacije lahko pride do spremembe 

in odpovedi dogodkov.

Četrtek, 30. 12. 2021
PRAZNIČNA MATINEJA: 
ZAPOJ 2
Kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje 

 

ob 
10.00

3,5 €

ZVOČNA KOPEL – 
TIBETANSKI GONGI
Prepustimo se zvoku gonga, ki 
nas harmonizira na vseh ravneh.
Izvajalec: Nives Kraševec
Predavalnica DDT
Zasavska ljudska univerza
 

od 
17.00

do 
18.30
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Petek, 17. 12. 2021 
ZIMSKI POZDRAV
Učenci 1. triade OŠ Tončke Čeč 
bodo zimsko jutro upokojencem 
popestrili s pesmijo. Želimo, da 
praznično vzdušje prinese veselje, 
zato vabljeni vsi na balkone, 
okna ali na dvorišče.
Okolica Doma upokojencev Franc 
Salamon in okolica stanovanjskih 
enot za upokojence.
OŠ Tončke Čeč
 

ob 
10.00

Sobota, 18. 12. 2021
SABATOV POHOD NA KUM
Pohod poteka v strnjeni skupini
Izhodišče Dobovec
Planinsko društvo Kum Trbovlje
 

ob 
9.00

Startnine ni

OTROŠKI ABONMA – 
IGRANA PREDSTAVA: 
ČUDEŽNA OMARA
Igrana otroška predstava 
Gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
10.30

4 € (za izven)

Torek, 28. 12. 2021
LUTKOVNA PREDSTAVA 
S PRIHODOM DEDKA 
MRAZA ZA NAJMLAJŠE
Po predstavi bo najmlajše 
pozdravil tudi dedek Mraz.
Gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje, DPM 

 

ob 
16:00

FILMSKA PREDSTAVA 
GRINCH S PRIHODOM 
DEDKA MRAZA 
1986, sinhro, anim. druž. komedija
Otroke bo pred filmom pozdravil 
tudi dedek Mraz.
Kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje, DPM 

 

ob 
18.00

Brezplačno

ZAZNAMOVANJE 
PRAZNIKA SV. BARBARE, 
ZAVETNICE RUDARJEV
Gledališka dvorana DDT
Društvo Trbovlje 
novomedijsko mesto
 

ob 
19.00

MOJ TELEFON JE BRIHTA 
DELAVNICA UPORABE 
PAMETNIH TELEFONOV
Se vam funkcije in aplikacije na 
telefonu zdijo neznanka in ne veste, 
kako jih uporabljati? Spoznajte vse 
to in še več na brezplačni delavnici.
Izvajalec: Mojca Kropivc
Učilnica ZLU Trbovlje
Zasavska ljudska univerza
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Sobota, 11. 12. 2021  
OTROŠKI ABONMA: 
MINISERIJA MAČEK MURI
Tokrat bodo vsem dobro poznani 
junaki iz knjige Maček Muri Kajetana 
Koviča oživeli na velikem platnu.
Kino dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
10.30

3,5 € (za izven)3,5 € (za izven)

Ponedeljek, 13. 12. 2021
ROKAVČKI POMAGAVČKI
Ste že slišali za Rokavčke 
pomagavčke? Iz prejic bomo 
kvačkali, pletli ali drugače 
ustvarjali rokavčke, ki jih bomo 
nato podarili zasavskim 
domovom za ostarele. S seboj  
prinesete kvačko ali pletilke pa 
ostanke prejic in drugih dodatkov, 
ki jih boste lahko našili na 
rokavčke. 
Učilnica ZLU Trbovlje
Zasavska ljudska univerza
 

ob 
11.00

P

Torek, 14. 12. 2021
GLEDALIŠKI ABONMA: 
JANEZ NOVAK
Komedija SiTi Teatra: Janez 
Novak, ljubeč mož, se znajde 
pred življenjsko preizkušnjo, ko 
na sistematskem zdravniškem 
pregledu za napredovanje izve, 
da je okužen s skrivnostnim 
virusom. Njegovo življenje se 
nenadoma obrne na glavo.
Gledališka dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
19.30

15 € (za izven)
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Sreda, 15. 12. 2021 
NAJ PESEM POPESTRI 
DECEMBRSKE DNI
Koncert vseh pevskih zborov OŠ 
Tončke Čeč vam bo pričaral 
novoletno vzdušje. S pesmijo bodo 
popestrili decembrske praznične 
dni, na dogodku pa ne bo manjkalo 
prijetnih presenečenj in tudi 
izdelkov učencev.
Pred OŠ Tončke Čeč
OŠ Tončke Čeč
 

ob 
18.00
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FILMSKI ABONMA: TOMA
Biografija Toma Zdravkoviča, 
človeka, ki se ga ne spominjamo 
samo po njegovih pesmih in 
unikatnem načinu petja, ampak 
kot izjemnega človeka po duši.
Kino dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje
 

ob 
19.00

4 € (za izven)

Nedelja, 12. 12. 2021

ON PAROLE XX 20 LET ZALOŽBE 
ON PAROLE PRODUCTIONS
Koncert ob 20-letnici delovanja 
najstarejše in še vedno edine 
metalske založbe v Sloveniji. 
Jubilej bo pospremljen z nastopom 
štirih vročih imen sodobne 
slovenske metal scene.
Dom Svobode
On Parole Productions, d. n. o. 
 

ob 
19.00

Predprodaja vstopnic: www.on-parole.com 

Nedelja, 12. 12. 2021

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT GLASBENE ŠOLE 
TRBOVLJE – ZOPET NA 
SPLETU
Povezava na YouTube kanalu, 
Facebook in spletni strani šole.
Premierno na božični predvečer, 
24. 12. 2021 ob 19.00, na ogled do
31. 1. 2022, brezplačen ogled,
posneto v dvorani Glasbene 
šole Trbovlje.

 

ob 
19.00

Sreda, 22. 12. 2021, 
sreda, 29. 12. 2021 

PRAZNIČNA 
PRAVLJIČNA URICA
Knjižnica Toneta 
Seliškarja Trbovlje

 

ob 
17.00

03 56 25 714i

Sobota, 25. 12. 2021 in 1. 1. 2022 
VOLK IN LEV  
1999, družinska avantura 
o prijateljstvu
Kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

 

ob 
17.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT DELAVSKE GODBE 
TRBOVLJE OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI
Tradicionalni koncert Delavske 
godbe Trbovlje ob koncu leta.
Delavski dom Trbovlje
Delavska godba Trbovlje. Vstopnice 
bodo na voljo na blagajni DDT.

 

ob 
19.30

4 €

Nedelja, 26. 12. 2021
ŠTEFANOVO – BLAGOSLOV 
KONJ PO 10. MAŠI
Blagoslov konj v sodelovanju 
s KD Trbovlje in z župnijo 
Sv. Martina Trbovlje
Pred cerkvijo na Katarini
Prosvetno društvo Čeče Trbovlje

 POZABLJENI BOŽIČ 
1970, Božična zimska pravljica, 
v kateri radovedna, neustavljiva 
deklica Eliza spoznava čarobnost 
davno pozabljenega božiča
Kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

 

ob 
17.00

4 €

Ponedeljek, 27. 12. 2021
PRAZNIČNA MATINEJA: 
PRI ADDAMSOVIH 2
Kino dvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

 

ob 
10.00

3,5 €

LUKA  
1995, sinhro, družinski animirani
Kinodvorana DDT
Delavski dom Trbovlje

 

ob 
17.00

4 €

Nedelja, 2. 1. 2022

ODTRGAJ ME

Ponedeljek, 6., 13. in 20. 12. 2021

NEMŠČINA ZA ZAČETNIKE
Izvajalka: Petra Turk Klančišar
Rudarski dom Trbovlje
Zasavska ljudska univerza
 

ob 
8.00
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Ponedeljek, 6. 12. 2021

ob 
11.00

PRIŽIG LUČK 
Po Trbovljah bo zažarelo 10
kilometrov lučk. 
Mestni park Trbovlje
Občina Trbovlje

ob 
17.00

Torek, 21. 12. 2021
KAKO POENOSTAVITI 
ŽIVLJENJE IN DELO – Z 
USTVARJALNOSTJO DO 
OPTIMIZACIJE
»Kako bi lahko …« je magično 
vprašanje kreativnega razmišljanja.
Izvajalka: mag. Nastja Mulej
Kinodvorana DDT
Zasavska ljudska univerza
 

od 
12.00 

do 
15.00
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PRILEPI M
E

Koledar dogodkov



Za udeležbo na dogodkih 
je potrebno izpolnjevanje PCT pogoja 
oz. veljavnih epidemioloških ukrepov. 

Zaradi nestanovitne epidemiološke 
situacije lahko pride do spremembe 

in odpovedi dogodkov.

Ali veste, v kateri zabojnik 
sodi kateri odpadek? 

Napol izpraznjena pretečena 
krema za sončenje
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice, nevarni 

odpadki iz gospodinjstev, neuporabna 
kozmetika

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Prazna embalaža pod pritiskom 
(lak za lase, deodorant …)
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
onesnažena embalaža

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

 
Lak za nohte
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
neuporabna kozmetika 

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

 
Zamaški s plastenk ali steklenic
• mešana embalaža (zabojnik    

z rumenim pokrovom)

Plastični otroški 
avtomobil
• ZC Neža, kosovni       

odpadek oz. trdna plastika
• ali brezplačen odvoz kosovnih odpadkov
• če gre za majhno igračo, sodi ta v črn 

zabojnik za mešane komunalne odpadke

Rabljeni test za covid
• mešani komunalni odpadki (črni 

zabojnik), skladno z navodili NIJZ

Stara torba od računalnika
• mešani komunalni odpadki (črni 

zabojnik)
• če je še uporabna, se lahko odda v 

prodajalno Stara šola

Polomljen obešalnik 
za oblačila
• mešani komunalni odpadki   

(črni zabojnik), če gre za   
plastične obešalnike

• lesene obešalnike se lahko   
odda v ZC Neža kot     
odpadke iz lesa

Izpraznjena šminka ali napol 
porabljena šminka
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
neuporabna kozmetika

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Steklenička od parfuma
• zabojnik z zelenim pokrovom za stekleno 

embalažo na ekološkem otoku

Embalaža od čistil (prazna,   
ampak od strupenih čistil)
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
onesnažena embalaža

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Ostanek juhe (juha, rezanci …)
• juho precediti: rezanci gredo na kompost 

ali v rjav zabojnik za biološke odpadke (v 
papirnati oz. drugi biorazgradljivi vrečki), 
tekočina (juha) se lahko zavrže v 
straniščno školjko (v kanalizaciji se 
razredči z odpadno vodo, na čistilni 
napravi pa jo razgradijo mikroorganizmi)

Hrana v kozarcih     
(kisle kumarice itn.)
• kozarce je treba odpreti, trdno vsebino 

dati na kompostnik ali v rjavi zabojnik za 
biološke odpadke, tekočino (kis) se lahko 
zavrže v straniščno školjko, kozarci se 
splaknejo z vodo in odložijo v zabojnik z 
zelenim pokrovom za stekleno embalažo 
na ekološkem otoku, pokrovčki gredo v 
zabojnik za mešano embalažo z rumenim 
pokrovom

Pretečena zdravila
• ZC Neža, 1. boks    

nadstrešnice, nevarni    
odpadki iz gospodinjstev,    
zdravila s pretečenim    
rokom uporabe

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov
• Zasavske lekarne, vsak ponedeljek   

v času delovnih ur

Uporabljene injekcijske igle
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice, nevarni 

odpadki iz gospodinjstev, injekcijske igle
• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Zbirni center Neža sprejema

• nevarne odpadke iz gospodinjstev; 
• kosovne odpadke (leseno pohištvo, oblazinjeno 

pohištvo, žimnice, stara kolesa, preproge);
• odpadno električno in elektronsko opremo; 
• trdno plastiko (večje otroške plastične igrače, 

plastično posodo, vedra, plastično pohištvo in 
strešnike); 

• odpadne avtomobilske gume; 
• vejevje in zeleni obrez z vrtov; 
• neuporabna in uporabna oblačila; 
• mešano embalažo;
• karton in papir;
• stekleno embalažo (steklenice, kozarce za vlaganje); 
• ravno steklo (okensko steklo); 
• večje kovinske odpadke; 
• odpadni les (deske, pohištvo).

Zbirni center 
Neža

Ponedeljek
Torek 
Sreda

Četrtek 
Petek

Sobota
Nedelja

7.00–19.00
7.00–15.00
7.00–19.00
7.00–15.00
7.00–15.00
8.00–13.00
/

Letni delovni čas
(1. 4.–30. 9.)

Ponedeljek
Torek 
Sreda

Četrtek 
Petek

Sobota
Nedelja

7.00–17.00
7.00–15.00
7.00–17.00
7.00–15.00
7.00–15.00
8.00–13.00
/

Zimski delovni čas
(1. 10.–31. 3.)

Več o ločenem 
zbiranju komunalnih 

odpadkov najdete na spletni 
strani Komunale Trbovlje: 

www.komunala-trbovlje.si.

Ostanki hrane – bodimo posebej pozorni!

Odpadno jedilno olje: ulične zbiralnice ali ZC Neža 
Trdni deli hrane: kompostnik ali rjavi zabojnik za biološke odpadke 

NAMIG: papirnata ali biorazgradljiva vrečka zmanjšuje neprijetne vonjave 
in nastajanje izcednih voda, zabojnik se manj umaže

Biorazgradljive tekočine (kis, mešanica kisa in olja, juha, mleko, 
odpadna voda od pomivanja posode): straniščna školjka (mikroorganizmi 
na centralni čistilni napravi oz. v malih čistilnih napravah jih razgradijo).

POZOR! Prepovedano je v odtoke in straniščne školjke izlivati tekočine, ki niso 
biorazgradljive, npr. razne kemikalije, barve, različna olja. Teh mikroorganizmi ne morejo 
razgraditi, ravno nasprotno, te snovi uničijo mikroorganizme in čistilna sposobnost 
naprave se lahko bistveno zmanjša; zato takšne tekočine sodijo med nevarne 
odpadke in jih je treba v originalni embalaži prinesti v ZC Neža;

Nikoli ne zavržemo neporabljenega živila skupaj z embalažo, ampak 
vedno vsebino izpraznimo in potem ustrezno razvrstimo odpadke.

ODTRGAJ MEPRILEPI M
E

Ali veste, v kateri zabojnik 
sodi kateri odpadek? 
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Pokukajmo v muzej 
smo poimenovali 

knjižico z redno 
pedagoško ponudbo 

Zasavskega muzeja 
Trbovlje. 

Izrek o času pravi, 
da je muzej edini 

kraj, v katerem lahko 
čas zavrtimo nazaj. 

In pogledamo v 
preteklost. Muzeju 

samemu pa teče čas 
enako kot človeškemu 

življenju – prehitro in 
vsako leto hitreje. 

Nevenka Hacin, 
Zasavski muzej Trbovlje

Jana Mlakar Adamič, 
Zasavski muzej Trbovlje

Namenjena je vrtčevskim ot-
rokom, učencem in dijakom; z 
vodstvi, učnimi urami in z muzej-
skimi delavnicami, predstavljenimi 
na enem mestu, nudimo možnost 
vsem, ki delajo v vzgojno-varstve-
nih in izobraževalnih ustanovah, 
da si izberejo vsebine po lastni želji 
ali pa se odločijo za v knjižici pre-
dlagane kombinacije.

Vsaka izmed navedenih ob-
lik je vsebinsko vezana na stalne 
ali občasne postavitve. Zato lahko 
v letošnjem šolskem letu izveste 
marsikaj novega tudi o uporništvu 
v Zasavju pa o 70-letnem delovanju 
našega muzeja in ne nazadnje še o 
reki Savi, najdaljši reki v Sloveniji. 
Vas zanima? Obiščite nas.

V letu 2021 Zasavski muzej Tr-
bovlje zaznamuje 70 let delovanja. 
Namesto rojstnodnevne torte mu 
posvečamo razstavo, svečke pa smo 
nadomestili z muzejskimi predmeti, 
ki so v muzealstvu nosilci sporočil 
sami po sebi. 

Zgodovino ZMT poosebljajo nje-
govi depoji, fototeka, razstave, knji-
ge, projekti in številne delavnice 
različnih vsebin. Muzej se je vseskozi 
spreminjal, sledil je družbenemu do-
gajanju in stroki. Kar se v desetletjih 
ni spremenilo, pa je tesna poveza-
nost muzeja z zasavsko javnostjo (oz. 
z Zasavci). Ta je na eni strani predmet 

V muzeju pa ne boste dobrodošli samo kot obiskovalci, ampak tudi kot osebe, ki imate 
posluh za delo z otroki in želite, da bi se veščine naših prednikov prenašale na mlajše 
rodove. Pokličite nas (030 203 103) ali pa nam pišite nevenka.hacin@muzejzmt.si, da se 
dogovorimo za skupne akcije, katerih vodilo sta znanje in zabava z roko v roki.

Razstava bo odprta v novembru 2021, na ogled 
pa bo do junija 2022. 

Za pomoč pri izdaji knjižice se zahvaljujemo 
Občini Trbovlje, Občini Hrastnik, Ministrstvu 
za kulturo, generalnemu pokrovitelju zbirke 
Rudarsko stanovanje Spektru Trbovlje, Ste-
klarni Hrastnik za donacijo steklenih izdel-
kov in Društvu prijateljev mladine Trbovlje za 
prisrčne manekene in manekenke, ki s svojim 
fotografijami krasijo našo publikacijo. 

V tem trenutku je v Muzeju Hrastnik na 
ogled razstava z naslovom Sava združuje. Gre 
za medinstitucionalno občasno razstavo, ki 
je nastala kot projekt treh slovenskih muze-
jev, ki imamo 'Savo' v svojem nazivu: Gornje-
savskega muzeja Jesenice, Zasavskega mu-
zeja Trbovlje in Posavskega muzeja Brežice. 
Vas zanima, kako sta videti ploh in bana pa 
tombas ali kolnarske vile, kaj pa kajak Petra 
Kauzerja? Vse to in še več si lahko ogledate 
od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro v 
Muzeju Hrastnik. Razstava bo na ogled do 
avgusta 2022.

POKUKAJMO V MUZEJ

MUZEJ SMO VSI! ZMT – 70 LET

ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE

Publikacija Pokukajmo v muzej

našega preučevanja, na drugi strani 
pa naš zvesti in dobri sodelavec. Zato 
dajemo glavno vlogo na razstavi Mu-
zej smo vsi! ZMT – 70 let Zasavcem 
in Zasavkam. Po načelu pluralnosti 
in inkluzivnosti smo k sodelovanju 
povabili zastopnike prevladujočih 
poklicnih skupin in dejavnosti v Za-
savju ter posameznike izstopajočih 
dosežkov, naslednike tistih, ki so na 
področju umetnosti, športa in kultu-
re ponesli ime Zasavje daleč čez nje-
gove meje. 

Razstava prinaša kratko zgodovi-
no dolge ere muzeja in njegovih pre-

lomnic, bukve, ki smo jih spisali več, 
kot ima muzej let, razstave, v katerih 
smo ubesedili najrazličnejše teme, in 
nostalgičen sentiment ob pogledu na 
nekdanje pročelne table muzeja. Od 
tu naprej pa so v prvem planu naši 
someščani/sovaščani. S splošnimi 
zgodovinskimi orisi je predstavljenih 
17 poklicev in dejavnosti. Poklici so 
živi. Stari izginevajo, zdajšnji se spre-
minjajo, novi se rojevajo. Vzporedno 
s spreminjanjem družbe se spremi-
njajo tudi poklici. Danes v obrtnih 
registrih ne bi več našli prevozništva 
s konjem, prodaje sladoleda z vozič-

kom, izdelovanja sodavice, konjaštva 
… Med izginulimi poklici v Zasavju pa 
je po novem tudi rudar. Ta 'poklicna' 
splošnost je zaokrožena s konkret-
nimi življenjskimi zgodbami ljudi, 
ki so jih opravljali prvoosebno, saj so 
delovna mesta tisti prostori, v katerih 
se oblikuje spomin. Ko človek pripo-
vedujejo svojo življenjsko zgodbo, 
vede ali nevede posega v polpreteklo 
zgodovino, v katero je bil aktivno vpet 
ali pa je bil vsaj opazovalec dogodkov. 
S tem pomaga k boljšemu poznava-
nju določenega zgodovinskega do-
godka ali obdobja. Ker pa je osnovna 
muzejska govorica predmet, smo 
panoje opremili s posameznimi kosi 
osnovnega orodja iz naših zbirk ali 
s suvenirji sodelujočih. V zadnji sobi 
smo uredili približek dnevne sobe. 
Obiskovalci lahko udobneje poklepe-
tajo, obujajo spomine, komentirajo, 
nadaljujejo razstavo s svojimi izkuš-
njami. To je prostor za druženje, nova 
snovanja in ustvarjanja. Lahko pa to 
isto počnemo tudi v četrtem izmed 
treh muzejskih prostorov – v virtual-
nem, v katerem bodo na naši spletni 
strani razstavljeni muzejski predmeti 
čakali, da jih s svojimi zgodbami in s 
predmeti dopolnite prebivalci para-
lelnega sveta. 

Ob častitljivi obletnici muzeja je 
razstava poklon tistim, zaradi kate-
rih smo nastali, delovali in se z novi-
mi vizijami zagrizli v prihodnost. 

ZMT 70 let, avtor: Lovro Rozina

Za udeležbo na dogodkih 
je potrebno izpolnjevanje PCT pogoja 
oz. veljavnih epidemioloških ukrepov. 

Zaradi nestanovitne epidemiološke 
situacije lahko pride do spremembe 

in odpovedi dogodkov.

Ali veste, v kateri zabojnik 
sodi kateri odpadek? 

Napol izpraznjena pretečena 
krema za sončenje
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice, nevarni 

odpadki iz gospodinjstev, neuporabna 
kozmetika

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Prazna embalaža pod pritiskom 
(lak za lase, deodorant …)
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
onesnažena embalaža

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

 
Lak za nohte
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
neuporabna kozmetika 

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

 
Zamaški s plastenk ali steklenic
• mešana embalaža (zabojnik    

z rumenim pokrovom)

Plastični otroški 
avtomobil
• ZC Neža, kosovni       

odpadek oz. trdna plastika
• ali brezplačen odvoz kosovnih odpadkov
• če gre za majhno igračo, sodi ta v črn 

zabojnik za mešane komunalne odpadke

Rabljeni test za covid
• mešani komunalni odpadki (črni 

zabojnik), skladno z navodili NIJZ

Stara torba od računalnika
• mešani komunalni odpadki (črni 

zabojnik)
• če je še uporabna, se lahko odda v 

prodajalno Stara šola

Polomljen obešalnik 
za oblačila
• mešani komunalni odpadki   

(črni zabojnik), če gre za   
plastične obešalnike

• lesene obešalnike se lahko   
odda v ZC Neža kot     
odpadke iz lesa

Izpraznjena šminka ali napol 
porabljena šminka
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
neuporabna kozmetika

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Steklenička od parfuma
• zabojnik z zelenim pokrovom za stekleno 

embalažo na ekološkem otoku

Embalaža od čistil (prazna,   
ampak od strupenih čistil)
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice,   

nevarni odpadki iz gospodinjstev, 
onesnažena embalaža

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Ostanek juhe (juha, rezanci …)
• juho precediti: rezanci gredo na kompost 

ali v rjav zabojnik za biološke odpadke (v 
papirnati oz. drugi biorazgradljivi vrečki), 
tekočina (juha) se lahko zavrže v 
straniščno školjko (v kanalizaciji se 
razredči z odpadno vodo, na čistilni 
napravi pa jo razgradijo mikroorganizmi)

Hrana v kozarcih     
(kisle kumarice itn.)
• kozarce je treba odpreti, trdno vsebino 

dati na kompostnik ali v rjavi zabojnik za 
biološke odpadke, tekočino (kis) se lahko 
zavrže v straniščno školjko, kozarci se 
splaknejo z vodo in odložijo v zabojnik z 
zelenim pokrovom za stekleno embalažo 
na ekološkem otoku, pokrovčki gredo v 
zabojnik za mešano embalažo z rumenim 
pokrovom

Pretečena zdravila
• ZC Neža, 1. boks    

nadstrešnice, nevarni    
odpadki iz gospodinjstev,    
zdravila s pretečenim    
rokom uporabe

• zbiralne akcije nevarnih odpadkov
• Zasavske lekarne, vsak ponedeljek   

v času delovnih ur

Uporabljene injekcijske igle
• ZC Neža, 1. boks nadstrešnice, nevarni 

odpadki iz gospodinjstev, injekcijske igle
• zbiralne akcije nevarnih odpadkov

Zbirni center Neža sprejema

• nevarne odpadke iz gospodinjstev; 
• kosovne odpadke (leseno pohištvo, oblazinjeno 

pohištvo, žimnice, stara kolesa, preproge);
• odpadno električno in elektronsko opremo; 
• trdno plastiko (večje otroške plastične igrače, 

plastično posodo, vedra, plastično pohištvo in 
strešnike); 

• odpadne avtomobilske gume; 
• vejevje in zeleni obrez z vrtov; 
• neuporabna in uporabna oblačila; 
• mešano embalažo;
• karton in papir;
• stekleno embalažo (steklenice, kozarce za vlaganje); 
• ravno steklo (okensko steklo); 
• večje kovinske odpadke; 
• odpadni les (deske, pohištvo).

Zbirni center 
Neža

Ponedeljek
Torek 
Sreda

Četrtek 
Petek

Sobota
Nedelja

7.00–19.00
7.00–15.00
7.00–19.00
7.00–15.00
7.00–15.00
8.00–13.00
/

Letni delovni čas
(1. 4.–30. 9.)

Ponedeljek
Torek 
Sreda

Četrtek 
Petek

Sobota
Nedelja

7.00–17.00
7.00–15.00
7.00–17.00
7.00–15.00
7.00–15.00
8.00–13.00
/

Zimski delovni čas
(1. 10.–31. 3.)

Več o ločenem 
zbiranju komunalnih 

odpadkov najdete na spletni 
strani Komunale Trbovlje: 

www.komunala-trbovlje.si.

Ostanki hrane – bodimo posebej pozorni!

Odpadno jedilno olje: ulične zbiralnice ali ZC Neža 
Trdni deli hrane: kompostnik ali rjavi zabojnik za biološke odpadke 

NAMIG: papirnata ali biorazgradljiva vrečka zmanjšuje neprijetne vonjave 
in nastajanje izcednih voda, zabojnik se manj umaže

Biorazgradljive tekočine (kis, mešanica kisa in olja, juha, mleko, 
odpadna voda od pomivanja posode): straniščna školjka (mikroorganizmi 
na centralni čistilni napravi oz. v malih čistilnih napravah jih razgradijo).

POZOR! Prepovedano je v odtoke in straniščne školjke izlivati tekočine, ki niso 
biorazgradljive, npr. razne kemikalije, barve, različna olja. Teh mikroorganizmi ne morejo 
razgraditi, ravno nasprotno, te snovi uničijo mikroorganizme in čistilna sposobnost 
naprave se lahko bistveno zmanjša; zato takšne tekočine sodijo med nevarne 
odpadke in jih je treba v originalni embalaži prinesti v ZC Neža;

Nikoli ne zavržemo neporabljenega živila skupaj z embalažo, ampak 
vedno vsebino izpraznimo in potem ustrezno razvrstimo odpadke.

ODTRGAJ MEPRILEPI M
E

Ali veste, v kateri zabojnik 
sodi kateri odpadek? 
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V TRBOVLJAH TUDI GOZDNA ŠOLA

»NEKJE V NEKEM KOTIČKU SVOJIH 
SRC SMO ŠE VEDNO VSI UČENCI.«

V letošnjem šolskem 
letu smo učilnice 

preselili v bližnji gozd 
in na travnik. Čisto 

zares! 

Nenavadni časi, 
nenavadne razmere 

in nenavadno 
obnašanje ljudi v 

družbi. To ima vpliv 
tudi na šolo. 

Učitelji PŠ 
Alojza Hohkrauta

Mojca Lazar Doberlet, 
ravnateljica 

Ugotovili smo, da narava nima 
sten in nam pred (nad) nosom 
ponuja neskončno učilnico z vse-
mi potrebnimi viri in opremo. Le 
videti jo moramo. Vključili smo se 
namreč v projekt Mreže gozdnih 
šol Slovenije in vsaj enkrat meseč-
no pouk izvajamo zunaj. Na terenu 
spoznavamo učne vsebine, ki bi 

Učilnica brez oken in vrat

Foto: Urška Cilenšek, arhiv šole

OD ŠALE DO IDEJE. OD IDEJE DO NAČRTA. OD NAČRTA DO IZVEDBE.

OŠ IVANA CANKARJA

jih tudi sicer v razredu. V tem je-
senskem času smo gozd s pridom 
izkoristili za naravne oblike giba-
nja, nabiranje jesenskih plodov, 
ustvarjanje z naravnimi materiali, 
orientacijo s kompasom, branje, 
štetje, za petje pod krošnjami dre-
ves … 

Neizmerno se veselimo pou-
čevanja, ki nam bo prineslo nove 
priložnosti in pozitivno učno kli-
mo. In zdaj blazno resno – z  ak-
tivnimi metodami pouka po prin-
cipih gozdne pedagogike želimo 
v učencih prebuditi radovednost, 
vedoželjnost, samozaupanje in 
ustvarjalnost. Gotovo boste v naši 
gozdni učilnici večkrat (za)slišali 
otroški smeh: tisti pravi, ki se rodi 
globoko v trebuhu, zažubori po 
grlu navzgor in poleti v svet svo-
boden kot ptica. 

Le zakaj se v šolanje vpletajo 
interesi, ki v šolo ne sodijo? Zakaj 

ekstremna prepričanja, egoistična 
vztrajanja, nepreverjene obtožbe, 
netolerantna komunikacija? Za-
kaj ne pustimo otrokom možnosti, 
da sami poiščejo svoje mesto med 
vrstniki, sami rešujejo situacije, v 
katerih so se znašli, sami opravlja-
jo zadane šolske naloge, sami po-
iščejo pomoč, če/ko jo potrebuje-
jo? V šoli smo jim vedno na voljo. 
Vedno. 

Šola je učenje za znanje, ne le 
za ocene. Šola je učenje za življe-
nje, ki pa prinaša tudi izzive, ne le 
brezskrbnih dni in odličnih uspe-
hov. 

In zaupajmo strokovnjakom 
na vseh poklicnih področjih. Za-
upajmo v dobro, odgovorno in v 
strokovno opravljeno delo na pod-
ročjih, ki delujejo v največjo korist 
učencev, kajti kot je rekel R. Tagore: 
»Nekje v nekem kotičku svojih src 
smo še vedno vsi učenci.«

Ko se nismo ukvarjali s stvarmi, 
ki ne spadajo v šolo, smo na Can-
karju intenzivno izkoristili jesen: 
pripravili smo tematske razstave 
ob 120-letnici šole, trije razredi so 
imeli plavalni tečaj, štirje razredi 
so šli na ekskurzijo, imeli smo de-
lavnice ob dnevu jezikov, v tednu 

Kulturna šola. Foto: Matej Macek

evropske kulturne dediščine, v ted-
nu vseživljenjskega učenja, gostili 
gasilce in nevladne organizacije, 
sodelovali v natečajih, imeli sre-
čanja s starši in z ministrom, pri-
stojnim za razvoj in EU-kohezijska 
sredstva, nakupili precej IKT-opre-
me, izvedli popravne izpite …

Sladka je bila pot v Ajdovščino, 
kjer smo prejeli priznanje za šolsko 
delovanje na področju kulture. 

Dokler bomo zdravi in družbeno 
odgovorni, bomo lahko imeli pouk 
v šoli, kar je najpomembnejša pra-
vica otrok, odgovornost odraslih pa 
je, da jim to omogočimo.
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PROSTOČASNE DEJAVNOSTI 
V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA

JESENSKO DOGAJANJE 
NA GESŠ TRBOVLJE

Podaljšano bivanje 
je oblika vzgojno-

izobraževalnega 
procesa, ki jo šola 

organizira po pouku 
ter je namenjena 

učencem in učenkam 
od 1. do 5. razreda, ki 

ne odidejo domov 
takoj po končanem 

pouku. 

Od začetka pouka do 
prvih počitnic se je na 

GESŠ Trbovlje veliko 
dogajalo. Čeprav se še 

vedno izobražujemo 
po modelu B, nam 

to ni vzelo poguma 
za izvedbo različnih 

dejavnosti.

Eva Kreže in Eva Ševerkar

GobecNews

Podaljšano bivanje ni le varstvo 
otrok. Šola je namreč vzgojno-izo-
braževalna ustanova, zato si učitelji 
na Osnovni šoli Tončke Čeč prizade-
vamo, da učence v okviru podaljša-
nega bivanja seznanjamo, kako lah-
ko ustvarjalno, zdravo in zabavno 
preživljajo svoj prosti čas.

Takoj na začetku šolskega leta so 
nas na naravoslovnem popoldnevu 
prijetno poučili o različnih temah 
naši nekdanji dijaki: Jure Mravlje, 
Ema Kurent, Nika Mlinarič in Peter 
Adamič. Teme so bile več kot zani-
mive, saj smo se srečali s področji 
biologije, farmacije, fizike in medi-
cine. Tudi konec tedna, ki je sledil, je 
bil naravoslovno obarvan, saj je bil 
na vrsti naravoslovni tabor, ki so ga 
dijaki preživeli na slovenski Obali – 
v CŠOD Seča.

Na začetku oktobra so se dijaki 
odpravili na ekskurzijo. Četrtošol-
ci splošne gimnazije so imeli dva 
dneva prijetnega izobraževanja po 
Sloveniji za splošno maturo. Tako so 
spoznavali Novo Gorico, samostan 

Učenci so v okviru ustvarjanja izdelali gasilce.

OŠ TONČKE ČEČ

Podaljšano bivanje je sestavlje-
no iz treh pomembnih elementov, 
ki morajo biti skrbno načrtovani in 
vodeni: sprostitvena dejavnost, sa-
mostojno učenje in ustvarjalno pre-
življanje prostega časa. Sprostitvena 
dejavnost je namenjena razvedrilu, 
umiritvi in času za igro, ki ga učenci 
nujno potrebujejo po urah obvezne-
ga pouka. Učenci in učenke se lahko 
igrajo različne družabne, social-
ne, športne, plesne in druge igre po 

lastnem izboru. Sledi samostojno 
učenje, ki poteka v umirjenem okolju 
in ne sme biti moteno. V okviru sa-
mostojnega učenja učenci naredijo 
domačo nalogo, prebirajo knjige ali 
se še kako drugače posvečajo redni 
učni snovi (samostojni projekti, do-
datne, zahtevnejše naloge itn.). Tretji 
del sestavlja ustvarjalno preživljanje 
prostega časa, ki mora biti zabavno, 
sproščajoče in z določenimi elementi 
dejavnosti povezano s cilji iz učnega 

načrta. Na šoli se učiteljici v oddelkih 
podaljšanega bivanja za tretješolce 
in tretješolke trudiva ta čas nameniti 
pogovoru, dejavnostim in ustvar-
janju, ki je povezano z aktualno te-
matiko. Tako smo se v septembru 
posvetili sklopu Varno v šolo, v za-
četku oktobru pa smo se osredinili na 
jesen. Raznobarvno jesensko listje, 
jesenske plodove in živali smo upo-
dobili na različnih likovnih izdelkih, 
igrali smo se bingo v naravi in se urili 
v elementarnih jesenskih igrah na 
šolskem dvorišču. Mesec oktober je 
pomemben tudi zaradi ozaveščanja 
o požarni varnosti. Tretješolci so se 
pomerili v kvizu in družabnih igrah, 
prek katerih so poglobili znanje o 
požarni varnosti in potresih. V okvi-
ru ustvarjanja so izdelali gasilce in 
trboveljskim gasilcem zapisali prav 
posebna sporočila, ki smo jim jih 
tudi poslali na njihovo gasilno enoto. 
Tudi v nadaljevanju šolskega leta se 
bova učiteljici trudili, da bodo učenci 
kakovostno, ustvarjalno, poučno in v 
stiku z naravo preživljali čas v oddel-
ku podaljšanega bivanja. 

na Kostanjevici, muzej v Kobaridu, 
Planinski muzej v Mojstrani in pod-
zemlje Kranja. Preostali dijaki pa so 
se odpravili v vzhodni del države: na 
Koroško, v Prekmurje in na Štajer-
sko. Uspelo nam je izpeljati tudi ma-
tematični maraton, ki je bil zaradi 
zdravstvenih razmer izveden v dveh 

delih v živo, za dijake v karanteni pa 
na daljavo.

Dijaki ekonomskega tehnika le-
tos obvezno delovno prakso opra-
vljalo v tujini. Prek Erasmus+ so se 
odpravili v Brago na Portugalskem, 
kjer preizkušajo svoje veščine na 
različnih delovnih mestih.

Po jesenskih počitnicah 
bomo začeli priprave 
na dobrodelno akcijo, 
ki bo prilagojena 
epidemiološkim razmeram. 

Naravoslovni vikend
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UTRINKI S STPŠ TRBOVLJE

1 % DOHODNINE V DOBRODELNE NAMENE

Da naši dijaki niso 
samo tehniške 

duše, ampak tudi 
umetniške, so dokazali 

pri pouku angleščine. 

Katja Podbregar

Uredništvo

Pod vodstvom profesorice Tanje 
Kolar so se preizkusili v pisanju po-
ezije. Izkazali so se za zelo kreativ-
ne, domišljiji so pustili prosto pot 
in nastalo je veliko zanimivih ha-
ikujev. Na desni strani si jih lahko 
nekaj preberete. 

V letošnjem šolskem letu se dijaki 
ponovno lahko udeležujejo nekate-
rih tekmovanj. Eno takih je tekmo-
vanje v risanju projekcij in kotiranju 
PIKO 2021. Šolskega tekmovanja, 
ki je potekalo konec septembra, se 
je udeležilo 20 dijakov smeri stroj-
ni tehnik. 7. državno tekmovanje 
je potekalo v Zrečah. Našo šolo je 
zastopal Benjamin Nurikić, dijak 3. 

Tako kot vsako leto imate tudi le-
tos možnost donacije 1 % dohodni-

letnika. Izmed 45 tekmovalcev iz 22 
šol je dosegel 9. mesto in zlato pri-
znanje. Čestitamo.   

Med jesenskimi počitnicami 
smo učitelji – kot vsako leto – dva 
dni namenili izobraževanju. Kre-
pili smo svoje digitalne kompe-
tence, se poglabljali v značilnosti 
kombiniranega pouka. Specialna 

pedagoginja Mojca Potočnik pa nas 
je seznanila, kako se lahko uspeš-
no spopadamo z dijaki s posebnimi 
potrebami, ki imajo primanjkljaje 
na posameznih področjih učenja.

Med jesenskimi počitnicami 
smo na hodnikih v stavbi na Novem 
domu izvedli še sanacijo svetil in 
stropov. 

I like to go to school, 
my schoolbag is never full 
and my English teacher is 

very cool. 
(Luka, David, Tadej, 1. b) 

His eyes were bloody red, 
the break up in his head, 

lonely on his bed. 
(Klemen, 4. a) 

The red trees of Japan 
Grew on the blood of fallen 

Samurai 
Each tree represents one 

soul. (Jaka, 1. b) 

The sky is bright 
The world full of darkness 

But you are my star. 
(Matic, 3. a) 

Sleeping until noon 
Dance happily in the wind 
No homework this week 

(Jure, Patrik, Vid, Rok 3. b)

Šolsko tekmovanje PIKO 2021

ne v dobrodelne namene – ne da bi 
vas to kaj stalo. 

Dobrodelni ali drugi nepridobi-
tni organizaciji po lastni izbiri lahko 
donirate 1 % svoje dohodnine. Če se 

za donacijo dohodnine posameznik 
ne odloči, se njegova dohodnina 
vrne v proračun RS. Kot občani in 
občanke občine Trbovlje lahko do-
brodelnost izkažete tako, da name-

nite svoj del dohodnine društvu ali 
organizaciji na območju občine Tr-
bovlje in tako dodate svoj prispevek 
k solidarnosti v naši občini vse do 31. 
decembra.

GLASUJTE ZA 
NAJ PROSTOVOLJCA 
ZASAVSKE REGIJE 2021 
S poslanim SMS na številko 030 400 444 glasujte za 
naj prostovoljca zasavske regije 2021, naj prostovoljsko 
organizacijo 2021 in za naj prostovoljski projekt zasavske 
regije 2021. Seznam kandidatov, organizacij in projektov 
ter ključne besede za glasovanje bodo 5. 12. 2021 obja-
vljene na www.consulta.si in www.trbovlje.si. 
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Odzvali smo se tudi na 
pobudo županje pri sodelovanju 
v »projektu« Prihodnost Evrope. 

Najstarejši otroci so se z vzgojiteljico Sašo 
Odlazek med jesenskimi počitnicami po-
govarjali o Evropi. Čeprav so še zelo majhni 
(5 let), so nekaj malenkosti že znali poveda-
ti: prepoznali so zastavo, našteli nekaj držav 
in prepoznali nekaj značilnosti posameznih 
mest ter jih povezali z medijskimi vsebina-
mi (videli prek risank, igric …). Za začetek so 
poslušali himno, si ogledali evropsko zastavo 
in Evropo poiskali na zemljevidu sveta. Po 
ogledu zastave so se odločili, da si izdelajo 
kar svojo. Prebarvali so trši karton, prešteli in 
izrezali zvezdice, jih prilepili in tako upodobili 
evropsko zastavo.
 
Razmišljali so, kje vse slišimo besedo EVRO/
PA, in ugotovili, da je evro naš denar. V denar-
nicah strokovnih delavk so poiskali kovance 
in jih prirejali, primerjali s tistimi iz otroške 
revije. Razmišljali so, kateri je večji kovanec, 
kateri manjši, kaj bi si lahko kupili. Ogledali so 
si videopredstavitev Evrope iz oči otrok. Spoz-
nali so znamenitosti posameznih mest, držav 
in jih narisali. Jih prepoznate?

VRTEC PRAZNUJE
Avtorica pesmi: Manja Vozel

V vrtcu začne se pot »po svoje«.
Tu se prva pesmica zapoje.

Naredijo prvi koraki,
pokažejo prvi zaljubljeni znaki.

Tu slišimo prve besede,
srečamo raziskovalce, vsevede.

Tu učimo za življenje, iz srca,
tu »preprosta pamet« še velja.
Tu sta igra in domišljija doma,
tu vsak lahko prijatelja spozna.

Tu vidimo mnogo (prvih) dosežkov,
dobimo ogromno objemov, nasmeškov.

Tu se hitro počutiš kot doma,
saj varnost in ljubezen otroška bližina ti da.

Ni ga lepšega kot občutek veselja,
ko vidiš drobne uspehe 

in kako uresniči otroška se želja.
Ko bodočega zdravnika, 

prodajalko opazuješ pri igri,
ko vsi lahko smo polžki, drevesa ali tigri.

Tu »otroci v nas« zaživijo,
tople spomine na plano spustijo.
Ohranjajmo torej vso čarovnijo,

da mnoge lepe zgodbe se še ponovijo ...

Izdelki otrok iz Vrtca Trbovlje 
so bili na ogled v Lekarni Trbovlje, 
Zdravstvenem domu Trbovlje, na 
Pediatričnem oddelku Splošne bol-
nišnice Trbovlje, v Gasilskem domu 
PGD Trbovlje mesto, Knjižnici 
Toneta Seliškarja Trbovlje, Dela-
vskem domu Trbovlje, v prostorih 
Občine Trbovlje, v oranžne barve pa 
smo odeli tudi ulici Sallaumines in 
Ulico 1. junija. Na pomoč pri okra-
ševanju nam je priskočila tudi Ko-
munala Trbovlje, torto iz kartona, 
ki je trenutno na ogled v eni izmed 
naših enot, pa so izdelali v Kartem, 
d. o. o., okrasili pa so jo naši otro-
ci. Vsem, ki so nam na kakršen koli 
način pomagali in z nami sodelova-
li, se iz srca zahvaljujemo. 

V tednu otroka, ko je bilo naše 
praznovanje najintenzivnejše, nas 
je s svojim obiskom razveselila 
tudi županja Jasna Gabrič. Skupaj 
z otroki so zapeli, zaplesali in se 
posladkali s čisto pravo torto. Ob-
čina Trbovlje je namreč vse otroke 
in zaposlene presenetila in nam ob 
rojstnem dnevu podarila slastne 
torte. Praznovanje je bilo tako še 
bolj veselo in še bolj sladko.

Vrtec pa ob visokem jubileju ni 
le praznoval in se zabaval; v novo 
vrtčevsko leto smo vstopili tudi 
z novo celostno grafično podo-
bo, s prenovljeno spletno stranjo, 
z uvedbo eAsistenta za starše in 
zaposlene ter vključitvijo našega 
zavoda v NTC-sistem učenja, ki 
v ospredje postavlja otroško igro 
in gibanje. Staršem smo ponudili 
tudi možnost elektronskega nači-
na plačila položnic, saj si tudi tako 
prizadevamo k varovanju okolja. 
Izvedli smo nagradno igro za star-
še; ti so se odločili za enega izmed 
elektronskih načinov plačevanja 
položnic, in srečno nagrajenko raz-
veselili s prenosnim računalnikom, 
ki smo ga kot donacijo prejeli ob 
praznovanju 110-letnice vrtca.

Z uvedbo eAsistenta smo že-
leli pretežno staršem olajšati od-
jave otrok, ki so se pred uvedbo še 
izvajale prek telefonov, SMS- in 
e-sporočil. Poleg tega pa si želimo 
v času pojava koronavirusa in ome-
jitev poglobiti sodelovanje in se 

V oktobru smo 
v Vrtcu Trbovlje 

praznovali 110-letnico 
vrtca v Trbovljah. Ob 

tej priložnosti smo 
poleg svojih enot 

okrasili tudi mesto. 

Vrtec Trbovlje

VRTEC PRAZNUJE 
ČASTITLJIVIH 110 LET

VRTEC TRBOVLJE

povezati s starši tudi na daljavo. Vsi 
zaposleni tega še ne zmoremo, saj 
to zahteva kar precej raziskovanja, 
znanja in poguma, ki pa ga bomo, 
obljubimo, hitro usvojili. Kot pri 
vsaki novosti se tudi tukaj sreču-
jemo s pozitivnimi in z negativni-
mi odzivi. A pozitivnih je več, zato 
vztrajamo, se učimo, prilagajamo …

Mesec oktober je bil za nas po-
seben še na drugačen način. Prvič 
smo se kot vrtec udeležili tudi pro-
jekta Erasmus+, v katerega smo se 
vključili skupaj z Zasavsko ljudsko 
univerzo. Cilj projekta z naslovom 
Most do večkulturnega učenja in 
ustvarjanja je izmenjava dobrih 
praks o mogočih načinih preno-
sa znanja in spretnosti s starejših 
na najmlajše. Osem predstavnikov 
obeh zavodov (štirje zaposleni, 
štirje upokojenci) se je pet dni mu-
dilo v hrvaški Koprivnici, v kateri so 
se kolegi upokojenci usposabljali za 
mentorstvo predšolskim otrokom 
in izdelovali različna didaktična 
sredstva. Svoje znanje, spretnosti, 
ideje bodo v mesecu novembru in 
decembru prenašali na naše naj-
starejše otroke in z njimi izdela-
li didaktično igro križkraž. Poleg 
usposabljanja so hrvaški kolegi iz 
vrtca Tratinčica in Pučko otvoreno 
učitelište za nas pripravili tudi raz-
lične oglede – od vrtcev, kulturnih 
ustanov do njihovih lokalnih obrti. 
Naša izkušnja je bila zelo pozitivna, 
zato se že veselimo nadaljnjih izzi-
vov ob izdelovanju drugih didaktič-
nih sredstev.
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Neva Jenko Omejc

Joži Kukovič

Po vseh odpovedanih 
srečanjih zaradi 

covida-19 smo se 
13. 10. 2021 končno 

zbrali člani kluba 
brigadirjev Zasavja 

skupaj s člani PD pri 
planinskem domu na 
Kumu. Pričakalo nas 

je megleno jutro, ki se 
je pozneje sprevrglo v 

lep sončen dan.

TDT je nadaljevalo 
promocije in se 

aktivno vključevalo v 
vse aktivnosti, ki sodijo 

v naš delokrog. Tako 
smo skupaj z ZMŠT v 
Trebnjem v Mercator 

centru promovirali 
svoje mesto. Spet 

smo se morali 
močno potruditi, da 

so nam mimoidoči 
prisluhnili. Vsem se 

mudi in nimajo časa. 
A ko dobiš poslušalca, 

nam z navdušenjem 
prisluhne in obljubi, da 
pride v naše mesto na 

ogled.

Prejeli smo klubske majice in 
kape ter topel napitek. Kot se za 
brigadirje spodobi, smo se pos-

Še vedno sodelujemo z Zasa-
vskim muzejem. Tako smo s ku-
linariko razveseljevali na obeh 
dogodkih na Njivi ob »Dnevih 
evropske kulture«. TDT je poskrbe-
lo, da smo do roka oddali projektne 
predloge na Regionalno razvojno 
agencijo Zasavje (RRA). Ti predlo-

ZASAVSKA DELOVNA AKCIJA

TURISTIČNO DRUŠTVO TRBOVLJE 
NADALJUJE SVOJE POSLANSTVO

KLUB BRIGADIRJEV ZASAVJA

TURISTIČNO DRUŠTVO TRBOVLJE 

tavili v zbor. Pozdravil nas je naš 
predsednik Borut, predsednik PD 
pa je podal povzetek o obnovi pla-
ninskega doma. Treba je bilo še 
očistiti in urediti okolico doma. To 
delo smo s skupnimi močmi kar 
hitro opravili. Med tem časom je 
oskrbnik doma pripravil okusno 
kosilo, brigadirski golaž. Sledi-
la je skupščina kluba brigadirjev 
Zasavja s potrditvijo spremembe 
v statutu in z izčrpnim finančnim 
poročilom. Iz poročila je bilo raz-
vidno, da predvideni program v 
preteklem letu zaradi pandemije 
ni bil realiziran. Z družabnim sre-
čanjem se je naša zasavska delovna 
akcija končala.

Zahvaljujemo se kolegom iz 
drugih klubov Slovenije, ki so se 
odzvali vabilu in nas počastili s 
svojo prisotnostjo. Upamo, da bo v 
prihodnje več priložnosti za reali-
zacijo naših programov. Veselimo 
se srečanj v prihodnosti.

Klub brigadirjev Zasavja

gi izhajajo iz poročila Delavskega 
doma Trbovlje o obisku strokov-
ne komisije Turistične zveze Slo-
venije o ocenjevanju mest, na kar 
smo se po dolgem času prijavili. 

Komisija je dala poudarek na par-
kirišča za avtodome, kjer bi se na 
podlagi pripravljene infrastruktu-
re dopolnila še s prenočitvenimi 
kapacitetami. Treba je zagotoviti 

javna stranišča tudi za invalide in 
vzpostaviti Turističnoinforma-
cijski center. Zelo pomembno pa 
se nam zdi, da smo sodelovali na 
Mednarodnem obrtnem sejmu 
(MOS) v Celju. S promocijo smo bili 
več kot zadovoljni, saj smo ime-
li dovolj promocijskega gradiva. 
Za še boljši zaključek je poskrbela 
predstavnica revije 5 zvezdic, ki je 
z intervjujem pridobila podatke o 
naši kulinariki, kar bo objavljeno 
v naslednji številki revije. TDT kot 
partner Lasa je bilo povabljeno na 
strokovno ekskurzijo po Zasavju, 
kjer smo si udeleženci ekskurzije 
ogledali: Virtualni muzej rudar-
stva – Operacija 4. dritl, ogledali 
smo si nekdanje rudniške prostore 
in razstavo Struna je počila – Ope-
racija TIC Hrastnik ter Etikarne na 
Izlakah – Operacija: Mreža zasa-
vskih proizvajalcev in kmetov – 
skupaj tiskamo etikete.

Naša članica, ki jo je povabil 
Vrtec Trbovlje, se je skupaj z Za-
savsko ljudsko univerzo kot upo-
kojenka udeležila projekta Eras-
mus v Koprivnici (Hrvaška). Tema 
projekta je bila most do kulturnega 
učenja in ustvarjanja, glavni cilj pa 
je, saj projekt traja še drugo leto 
z novimi izzivi, medgeneracijsko 
sodelovanje, da starejša populacija 
ostane dlje časa aktivna. Preostali 
partnerji so bili iz Cipra, Estonije, 
Jesenic in pa seveda iz Hrvaške. 
Medgeneracijsko sodelovanje je 
med drugim tudi ena izmed nalog 
TDT.

Turistično društvo Trbovlje 



DRUŠTVA                  www.srcnotrbovlje.si                  25

Gregor Špajzer

RK Trbovlje

Začetek epidemije 
covida-19 je v marcu 
2020 MePZ Prosavus 

presenetil ravno 
med intenzivno in 

zaključno pripravo na 
državno tekmovanja 
Naša pesem 2020, ki 
bi se moralo odvijati 
v Mariboru 28. in 29. 

marca 2020. 

V soboto, 16. oktobra, 
smo zaznamovali 

svetovni dan 
oživljanja, v akcijo 

Slovenija oživlja pa 
se je vključil tudi 

trboveljski Rdeči križ.

Z epidemijo se je delo prekinilo, 
na kratko – na nekaj vajah smo se 
pevke in pevci srečali šele v juni-

Na tržnici oz. ob Sparu je ekipa 
prve pomoči RKS – OZ Trbovlje sku-
paj s prostovoljci in z osnovnošolci 
OŠ Tončke Čeč mimoidoče ozavešča-
la, kako pomagati ob srčnem zastoju, 
kaj so temeljni postopki oživljanja in 

PROSAVUS PO LETU IN POL EPIDEMIJE

TRBOVELJSKI RDEČI KRIŽ 
ZAZNAMOVAL SVETOVNI DAN OŽIVLJANJA

ju 2020. Jeseni 2020 smo pogumno 
vstopili v novo sezono, ki pa se je 
zaradi znanega razloga že po enem 

Akcija Slovenija oživlja v Trbovljah

mesecu spet končala. Kljub »krat-
kosti« sezone 2020/21 smo izvedli 
dva zanimiva projekta: sodelovali 

smo na spletni merilni konferenci 
družbe DEWESoft, kot gostje skupi-
ne Parliament Attack! pa smo prepe-
vali na Izštekanih na Valu 202 Radia 
Slovenija. Konec avgusta 2021 smo 
zato željni prepevanja in druženja v 
upanju, da bo tokrat drugače, začeli 
novo sezono. Ta za zdaj (kljub različ-
nim omejitvam in zahtevam zaradi 
še vedno trajajoče epidemije) še ved-
no teče, mi pa se počasi pripravljamo 
na prvi večji projekt po letu in pol. 
Pred nami je namreč letni koncert, ki 
ga bomo v soboto, 27. 11., ob 19.00 iz-
vedli v gledališki dvorani Delavskega 
doma v Trbovljah. Za koncert obnav-
ljamo spored, s katerim smo se na-
meravali predstaviti na Naši pesmi 
2020, dodali pa bomo nekaj ljudskih, 
tudi kakšno lahkotnejšo skladbo, in 
pa dve noviteti, ki jih je med epide-
mijo za naš zbor napisal skladatelj 
Tine Bec na besedilo zagorske roja-
kinje pesnice Vide Taufer. 

Prosavus, Izštekani. Foto Aljaž Bastič

kako uporabiti defibrilator. Pripra-
vili so tudi zaigran prizor – deček 
se je s skirojem (pre)hitro vozil po 

Z odzivom občanov so rde-
čekrižarji zelo zadovoljni, 
saj so se ti ob njihovi točki 
ustavljali, opazovali pa tudi 
spraševali.

platoju in se zaletel v nakupovalni 
voziček starejše gospe. Fant je padel, 
se poškodoval, gospa pa je doživela 

srčni zastoj. Vpleten je bil še dečkov 
oče, ki je bil jezen in paničen. Ekipa 
pod vodstvom licenciranih preda-
vateljev Aljaža Kamnikarja in Roka 
Janežiča je prikazala, kako oskrbe-
ti poškodovano roko, pomagati pri 
srčnem zastoju in umiriti paničnega 
očeta. Z odzivom občanov so rde-
čekrižarji zelo zadovoljni, saj so se ti 
ob njihovi točki ustavljali, opazovali 
pa tudi spraševali. Še posebej veliko 
zanimanja je bila deležna zaigrana 
situacija. 

ŠIRIMO MREŽO PRVIH POSREDOVALCEV 

V OBČINI TRBOVLJE
Kaj moraš storiti? 

Prijavi se na izobraževanje, se usposobi in rešuj življenja.

Izobraževanje bo potekalo 9. in 10. decembra 2021
Več informacij in prijave na sebastjan.rozman@zd-trbovlje.si

sredo op vi avr lep c i  tn ua dts i o tiP



Društvo Trbovlje, 
Novomedijsko mesto

Na pobudo člana 
Zasavskega društva 

seniorjev menedžerjev 
in strokovnjakov Ivana 

Bergerja, dolgoletnega 
direktorja Slovenskih 

rudnikov rjavega 
premoga, so imeli v 

društvu tudi razpravo 
o industrijsko-rudarski 

dediščini, ki se je 
konkretno nanašala na 
občino Trbovlje in njen 

razvoj, še posebno na 
področju turizma. 

Ideja je pripeljala do realizaci-
je postavitve impozantnega spo-
minskega obeležja, ki bo zdajšnje 
in prihodnje rodove večno spomi-
njalo na zgodovino teh krajev. Zu-
nanjost in vsebina spomenika naj 
bi umetniško zajeli vse tisto, kar 
bogati našo rudarsko preteklost in 
zagotavlja, da rudarska tradicija 
ne bo nikoli izumrla. 

Osnovna težava postavitve so 
bila finančna sredstva, zato so na 
pomoč priskočili aktivni občani, 
društvo TNM in dobrotniki. Tako je 
svoje mesto nad Trbovljami dobil 
rudar Prometej, delo mag. Zorana 
Pozniča, utripajoče srce rudarju pa 
je vstavila umetnica Marjeta Hribar.

Priprave na gradnjo so se začele 
lanskega maja, fizična graditev pa 
je prišla pet mesecev pozneje, tj. 
oktobra 2020. Med nakupom zem-
ljišča in pripravo projekta ter po 
pridobitvi gradbenega dovoljenja 
je v delavnici podjetja Kovit nasta-
jala največja slovenska plastika – 
Prometej, rudar, ki je svoje stalno 
mesto na Špicbergu dobil novem-
bra lani. V letu dni je okolica kipa 
dobila tudi lepšo podobo. Zgradile 
so se stopnice do kipa, uredile bre-
žine, posekalo grmovje in drevesa, 
za obiskovalce pa so se postavile 
tudi klopi. Urejeni so napisi, ta-
ble, brežina se že barva v zeleno, v 
tem tednu pa so v rudarjevo svetil-
ko vstavili dve časovni kapsuli, ki 
pričata o nastajanju velikanskega 
rudarja. 

Na slavnostni vstavitvi kapsul, 
ki se je na Ostrem vrhu ali po do-
mače Špicbergu odvila 4. novem-
bra letos, je avtor skulpture Zoran 
Poznič dejal: »V časovni kapsuli so 
naši spomini, spomini naših dedov 
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in babic pa tudi tisto, kar si želimo 
za prihodnost; obenem je v njej se-
znam tisoč in več ljudi, ki so pri-
spevali ne le sredstva, ampak tudi 
tistih, ki so dali svoj čas, dobro vo-
ljo in obilo prostovoljnega delo v ta 
projekt. Resnično je treba pouda-
riti, da ni bilo niti enega (podjetja, 
lokalne skupnosti, posameznika), 
ki bi rekel NE.«

VIRTUALNI MUZEJ RUDARSTVA
 

SOBA POBEGA: POBEG IZ RUDNIKA

Rezervacije: info@4dritl.si in 051 626 296
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V kip sta vgrajeni dve časovni 
kapsuli, v katerih so za prihodnje 
rodove zapisani namen gradnje 
spomenika, potek del in akterji 
gradnje. Poleg kapsule Društva 
TNM je kapsulo v kipu shranilo 
tudi podjetje Kovit projekti. Kot 
nam je povedal direktor podje-
tja Kovit Sandi Grm, je v kapsu-
li, narejeni v domačem podjetju, 

spravljen USB-ključek, na kate-
rem je v slikovni obliki prikazan 
začetek ustvarjanja osemmetr-
skega zasavskega kipa vse do nje-
govega prevoza na kraj njegove-
ga večnega domovanja. »Vsakič, 
ko bomo pogledali ta kip, bomo 
lahko rekli, da smo bili zraven,« 
navdušeno sklene trboveljski di-
rektor. 

Prometej

KAPSULI ZA VSE
PRIHODNJE RODOVE
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Lavra Izgoršek, 
sekretarka DPM Trbovlje

Anton Lisec, 
predsednik društva

Tanja Božiček Simnovčič 
in Karmen Lindič

Poletno počitniško varstvo in 
letovanja so sicer za nami, ampak 
to ne pomeni, da na DPM Trbovlje 
počivamo. September je bil pred-
vsem v znamenju predstavitev na-
šega dela na Paradi učenja, Socio 
Zasavje in sodelovanju pri akciji 

V poletnem času smo se člani 
Društva RMED Pekmandeljc razve-
selili novih društvenih prostorov. 
Prostor nekdanje »lamparne« nam 
je oddal Rudnik Trbovlje - Hrastnik 
v likvidaciji.

Društveno sobo smo že uredi-
li in počistili, saj smo konec sep-
tembra v njej že sklicali občni zbor 
društva. Tudi to so koraki k ohra-

Na svetovni dan učiteljev, 5. 
oktobra 2021, smo učiteljice OŠ 
Tončke Čeč, ki sestavljamo Vo-
kalno skupino Tonika, sodelovale 
na 6. koncertu učiteljskih pevskih 
zborov v Slovenski filharmoniji v 
Ljubljani. Srečanje zborov organi-
zira Učiteljski pevski zbor Sloveni-
je Emil Adamič. Letošnji so koncert 
posvetili 30. obletnici samostojne 
Slovenije z naslovom Vse najbolj-
še, Slovenija.

Glasba bogati in radosti. Je uni-
verzalni jezik, ki povezuje ljudi in 

JESENSKO OBARVAN DPM

NOVI PROSTORI DRUŠTVA 
RMED PERKMANDELJC

TONIKA: S PESMIJO V 
SLOVENSKI FILHARMONIJI

NVO gre v šolo. V začetku oktobra 
ob tednu otroka, ki je tokrat pote-
kal na temo Razigran uživaj dan, 
pa smo pripravili dejavnosti za ot-
roke in družine s peko kostanja in 
z raznolikimi aktivnostmi. Skupaj 
z javnimi zavodi smo oblikovali 
krasen program med jesenskimi 
počitnicami in res nas veseli, da 
je na DPM ves čas slišati veselje in 
smeh otrok. 

njanju dediščine, ki jih bomo po-
skušali nadgraditi s projekti znotraj 
rudniških jam in tudi na površini. V 
društveni sobi se člani društva po-
čutimo domače in idej, kako čim bolj 
prispevati k ohranitvi tehnološke in 
kulturne dediščine, ki je zaznamo-
vala naše mesto, nam ne zmanjka. 
Vabimo vas, spoštovani občani, da 
se nam pridružite, se včlanite v naše 
društvo in tudi vi s svojimi predlogi 
in z zamislimi pomagate soustvar-
jati našo prihodnost.

Srečno!

je razumljiv celotnem svetu. Prav 
pesem je v torek zvečer odmevala 
in povezala devet učiteljskih zbo-
rov iz vse Slovenije. Članice Vokal-
ne skupine Tonika smo s ponosom 
zapele tri pesmi v pozdrav domo-
vini.

Izpostavljeno besedilo 1: Vo-
kalno skupino Tonika sestavljamo 
učiteljice iz povsem različnih pod-
ročij poučevanja. Združujeta nas 
interes in veselje do prepevanja. 
Nastopamo na šolskih proslavah, 
na prireditvah v okviru občine in 
zunaj nje. S svojim delom želimo 
spodbuditi učence in jim poka-
zati, kako pomembno je kulturno 
udejstvovanje. 

Foto: Jesensko počitniško varstvo. 
Arhiv DPM Trbovlje 

Tonika

Novi prostori



Za nakup koledarja se lahko obrnete na svobodatrbovlje@gmail.com, na 
naša socialna omrežja ali pa za rokav pocukate kakšnega člana, ki vam 
bo z veseljem pomagal do vašega izvoda. Prav tako lahko koledar kupite 
v trgovinici Čudežna dežela (Ulica 1. junija 4, 1420 Trbovlje). 
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Tjaša Šuligoj, Kulturno 
društvo Svoboda Trbovlje

V Kulturnem društvu 
Svoboda Trbovlje 

si želimo, da bi bilo 
leto 2022 barvito, 

veselo, obarvano z 
druženjem, zdravjem, 

ljubeznijo, s kulturo. 
Želimo si ustvarjanja, 

polnih gledaliških 
dvoran in zadovoljnih 
gledalcev. Pred nami 

je še ena negotova 
in drugačna sezona, 
zato želimo ostati v 

stiku z vami, z našim 
občinstvom. Pripravili 

smo prav poseben 
interaktiven letni 

koledar za leto 2022.

Rdeča nit našega koledarja so 
asociacije ob omembi posameznih 
mesecev – na gledališki način. Saj 
ob omembi aprila vsi pomislimo 
na dež, ob septembru pa na šolo, 
kajne? Ker smo želeli uporabni-
kom koledarja omogočiti posebno 
izkušnjo, je vsak mesec opremljen 
s QR-kodo, ki vodi do različnih 
spletnih strani in kupca koledarja 
popelje v popolnoma novo doži-
vetje ter raziskovanje koledarja. 
Fotografije (Lovro Rozina) so zelo 
različne – smešne, umetniške, 
družbenokritične, poučne. Vse so 
nastale na odrskih deskah Doma 
Svobode, na njih pa je kar 56 čla-
nov našega društva. Fotografije so 
obogatene z odličnimi ilustraci-
jami (Nastja Abdič), vse skupaj pa 
zelo lepo zaokroži oblikovno dovr-
šen koledar (Annemarie Jerman), 
ki ne nudi le označbe najpomemb-
nejših praznikov in naših nasvetov 
za boljše življenje, ampak tudi do-
volj prostora za vaše zapiske. Ko-
ledar smo po svoje »začinili« tudi z 
dodatnim listom; vsebina naj osta-
ne presenečenje za kupce koledar-
ja. Ustvarjanje koledarja je bilo za 
nas prav posebno doživetje, saj ne 
le da smo se po dolgem času spet 
v večjem številu srečali v Domu 

V NOVO LETO 
Z GLEDALIŠKIM 
KOLEDARJEM 

KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA TRBOVLJE

Svobode, ampak tudi zato, ker smo 
se tovrstnega projekta prvič sploh 
lotili. Celoten izkupiček od prodaje 
koledarjev bo porabljen za namene 
vzdrževanja stavbe Doma Svobode 
in delovanje društva.

Ob ustvarjanju koledarja za leto 2022 pa tudi že 
snujemo ideje za Štilčke 2021. Rezervirajte si 28. 1. 
2022 in/ali 29. 1. 2022.

Fotografija: Lovro 
Rozina, oblikovanje: 
Annemarie Jerman, 
ilustracije: Nastja Abdič 



Želimo si, da bi se v naše aktivnosti vključilo še več 
diabetikov, ker je naš program namenjen ohranjanju 
zdravja, skupaj pa lažje premagujemo tudi bolezen. 
Vabljeni. 

Športna zveza Trbovlje je trenutno v pripravi programa dela 
za leto 2022, hkrati pa vabi tudi vse klube oz. društva, ki so 
registrirana in delujejo v Trbovljah, k pristopu v zvezo.  

DRUŠTVO, PROSTOR 
ZA POMOČ IN DRUŽENJE

USTANOVITEV ŠPORTNE 
ZVEZE TRBOVLJE
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DRUŠTVO DIABETIKOV TRBOVLJE

Informacijsko in medijsko podporo ŠZ Trbovlje nudi Zavod za 
mladino in šport Trbovlje, ki je tudi sodeloval pri ustanovitvi. 
Na spletni strani zmst.si so objavljene informacije glede de-
lovanja zveze, dodatne informacije pa lahko dobite na sztrbo-
vlje@zmst.si ali 040 164 917.

Cvetka Kozmus

Športna zveza Trbovlje

V letu 2022 bo 
Društvo diabetikov 
Trbovlje praznovalo 

50 let obstoja. V 
tem času se je 

menjalo vodstvo 
in članstvo pa tudi 

naše aktivnosti, ki se 
spreminjajo, tako kot 

se je spreminjal način 
zdravljenja sladkorne 

bolezni.

V septembru 2021 je 
bil končan postopek 
ustanovitve Športne 

zveze Trbovlje. 

Od tistega časa, ko zdravil ni bilo 
in so ljudje umirali zaradi sladkor-
ne bolezni, odkritja inzulina pred 
100 leti (1921), različnih injekcij za 
dovajanje inzulina do današnjih 
merilnikov sladkorja ter inzulinske 
črpalke. Vse to je našim članom zna-
no, saj je naša prva skrb izobraževa-
nje in ozaveščanje članov za lažje 
življenje s sladkorno boleznijo. V 
društvu redno izvajamo predavanja 
in meritve sladkorja, organiziramo 
pohode, balinanje, kegljanje, ko-
panje v zdraviliščih, okrevanje kot 
zdravstveni program, pomagamo 
članom pri oskrbi s testnimi lističi, 
ob vsem tem pa se družimo. Kako 
pomembno je društvo, smo ugotav-
ljali v času, ko smo bili zaradi epi-

Ustanovni člani novonastale 
športne zveze so: Nogometni klub 
Rudar Trbovlje, Rokometno društvo 
Rudar, Dekliški nogometni klub Tr-
bovlje, Športno društvo 365 in Te-
niški klub Trbovlje, novoizvoljeni 
predsednik pa Damjan Flere.

Namen ustanovitve ŠZ Trbovlje 
je vzpodbujati športno dejavnost in 
s tem prispevati k razvoju športa v 
lokalni skupnosti.

demije omejeni. Stik smo ohranjali s 
telefonskimi pogovori in sporočili, a 
pogrešali smo tisto pravo druženje.

Letos je bilo najaktivnejše pole-
tje, ko smo izkoristili možnosti za 
kopanje v Termah Paradiso in Do-
lenjskih Toplicah, šli smo na Kum, 
Roglo in Pesek, na izletu v neznano 
smo spoznali lepote Cerkniškega 
jezera, redno smo hodili na poho-
de okrog Trbovelj. Septembra smo 

bili na okrevanju v Baški na otoku 
Krku. 14. novembra smo se prid-
ružili zaznamovanju svetovnega 
dneva sladkorne bolezni. Naš znak 

je modri krog in modro osvetljene 
stavbe in izložbe v mestu so znak 
podpore v boju proti širjenju slad-
korne bolezni. 

Foto: Cvetka Kozmus

ŠZ Trbovlje je vključena v Olim-
pijski komite Slovenije – Združe-
nje športnih zvez in bo vzpodbujala 
dogovarjanje o vseh za šport po-
membnih vprašanjih, usklajevala 
bo delo športnih društev, združenih 
v zvezo, in opravljala skupne nalo-
ge na tem področju, predvsem pa 
želi razvijati množičnost v športu, 
zlasti na področjih športa mladine 
in športne rekreacije s ciljem ohra-
njanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih 
navaja na smotrno in aktivno izra-
bljanje prostega časa. Obenem želi 
ŠZ Trbovlje tudi pospeševati razvoj 
vrhunskega športa in nuditi pomoč 
za doseganje vrhunskih dosežkov. 

Športna zveza Trbovlje je trenu-
tno v pripravi programa dela za leto 
2022, hkrati pa vabi tudi vse klube 
oz. društva, ki so registrirana in de-
lujejo v Trbovljah, k pristopu v zvezo.

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

BELE STRMINE TRBOVELJ

Katra Hribar Frol

Zima se bliža in z njo prihaja-
jo tudi naše želje po snegu in vseh 
zimskih športih. V Trbovljah smo 
imeli (nekatera ob ugodnih vre-
menskih pogojih obratujejo tudi 
dandanes) štiri smučišča: Med-
vednico, Lontovž, Trotovnik in 
Smrekovino. O Medvednici smo 
že pisali, a vseeno na kratko ob-
novimo: Medvednica se namreč 
imenujeta smučarska proga in njej 
pripadajoča vlečnica, ki se nahaja-
ta na nadmorski višini 1132 metrov 
pod vrhom Javorja nad Trbovljami. 
Smučišče je zgradilo Smučarsko 
društvo Trbovlje ob pomoči lokal-
nih podjetij in prostovoljcev – kot 
zapiše Cveto Majdič, so kočo in 
vlečnico uradno odprli 17. 12. 1977. 
Tine Lenarčič razloži, da ime Med-
vednica izhaja iz imena jame oz. 
kotanje pod vrhom oz. na sever-
ni strani Javorja, kamor so kmetje 
nekoč iz okolice Trbovelj in iz Sa-
vinjske doline dovažali mrhovino, 

s katero so si radi postregli volkovi 
in druge divje živali, največkrat pa 
medvedje. 

Lenarčič navaja, da z imenom 
Lontovž, za katerega izvor sicer 
obstaja več razlag, danes imenuje-
mo dolino pod Kumom, ki se naha-
ja na nadmorski višini 1220 metrov. 
Včasih so prebivalci posestev oz. 
hiš na slemenu nad dolino svoje 
premoženje medsebojno menjali, 
čemur so rekli »Landtausch«, kar 
dobesedno prevedeno iz nemške-
ga jezika pomeni menjava zemlje. 
Domačini so besedo izgovarjali po 
svoje in iz »Landtausch« je najprej 
nastala beseda »Lohntausch«, nato 
pa »Lontovž«. 

Po Lenarčičevih zapisih izvira 
ime še enega trboveljskega smu-
čišča iz besede »trot«, torej opra-
ševalec čebele matice, ki jih je na 
območju, imenovanem Trotovnik, 
že od nekdaj veliko.

Smrekovina, pobočje, na kate-
rem je pred časom sindikat Termo-
elektrarne Trbovlje zgradil smučar-
sko vlečnico, nekaj športnih naprav 

in hišo za različna srečanja, je po 
Lenarčičevih zapisih ime dobila po 
lastnikih zemljišč tam okrog, druži-
ni, ki se je sicer pisala Jerman, a so 
jim vsi pravili Smrekarjevi.

Predstavljajmo si zdaj jamske-
ga škrata perkmandeljca, ki je neko 
zimo, kmalu po tem, ko so trbo-
veljski rudnik zaprli, saj posel ni bil 
več donosen, med mladimi pa tudi ni 
bilo več zanimanja za rudarski šiht 
in zato so se vozički, dvigala in dru-
ga tehnološka čuda ustavili, knapi 
niso več stopili v temne zemeljske 
globine in luči z njihovih čelad niso 
več rezale nepredirne jamske teme, 
stopil iz rova in so ga oči zabole-
le od svetlobe, noge pa otrpnile od 
pomrznjene beline pod njim. Le kaj 
se mu je podilo po glavi, ko je prvič 
v življenju ugledal sneg, belino, ki 
je bila povsem v nasprotju z rudni-
ško črnino, in začutil hlad snežink, 
ki so se usipale z neba? Bilo pa mu 
je všeč, strašansko všeč, kar je vi-
del in od samega veselja se je kar na 
glavo pognal v najbližjo snežno ko-
pico. V tej in vseh nadaljnjih zimah 

(pa tudi pomladih, poletjih in jese-
nih) je perkmandeljc dodobra raz-
iskal trboveljsko dolino in griče ter 
hribe, ki so jo obkrožali, in usvojil 
veščine vseh zimskih športov, tudi 
smučanja, ki ga imamo Trboveljčani 
menda zapisanega v kosteh. In tako 
kot večina nas tudi perkmandeljc 
vsako zimo stiska drobne pesti in si 
močno želi, da bi naše hribe pobelil 
sneg, da bi Medvednica in Trotovnik 
delovala in da bi se lahko z velikimi 
in majhnimi smučarji tudi on spuš-
čal po zasneženih strminah trbo-
veljskih smučišč. Nam bo letos zima 
naklonjena in nam bo to uspelo? 
Stiskajmo pesti.

Vir fotografije: Cveto Majdič, Zgodovina smučanja v Trbovljah, 1999, Nova Gorica, stran 436.

Vir:
 � Lenarčič, Tine (2009): Tr-

bovlje – po dolgem in po-
čez. Tiskarna Tori, Trbovlje.

 � Majdič, Cveto (1999): Zgo-
dovina smučanja v Trbo-
vljah. Smučarsko društvo 
Trbovlje, Trbovlje.
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Nagradna križanka
Rešitve nagradne križanke 
napišite na dopisnico in jo s 
svojimi podatki (ime, priimek, 
naslov) do 18. decembra 2021 
pošljite na naslov: Občina Trbo-
vlje, časopis Sr(e)čno Trbovlje 
(nagradna križanka), Mestni trg 
4, 1420 Trbovlje.

Tokrat bomo izžrebali 6 nagra-
jencev, prva dva izžrebana bos-
ta prejela nahrbtnik Zasavske 
ljudske univerze, preostali štirje 
pa majico s kratkimi rokavi 
Zasavske ljudske univerze.  

Nagrajenci prejšnje: Marija 
Ferme, Irena Berčon, Viktorija 
Petaver, Metka Malovrh, Betka 
Škorjanc.
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Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja 
štirikrat letno.
Številka: 38, 30. november 2021

Foto na naslovnici: Pravljično 
okrašen mestni park
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 
3. oktobra 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.

STIKI, KI JIH JE 
DOBRO IMETI 
Zdravstveni dom 
Trbovlje, 
03 56 24 100 

Splošna bolnišnica 
Trbovlje, 
03 56 52 500 

Rdeči križ Trbovlje,
03 56 67 740 

Center za socialno delo, 
izpostava Trbovlje, 
03 777 33 06 

KLIC V SILI: 
112 

INTERVENTNA 
ŠTEVILKA POLICIJE: 
113 

 
3. decembra 
bo po Trbovljah 
zažarelo 10 
kilometrov 
lučk.

 
Občina Trbovlje

 

V mestnem parku bodo 
zažarele ob 17. uri.
Naj vam pričarajo nasmeh na obraz.

 
3. decembra 
bo po Trbovljah 
zažarelo 10 
kilometrov lučk .


