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Letos jo za kulturne in umetni-
ške dosežke v občini in zunaj nje, 
ki prispevajo k uveljavitvi in ugle-
du Občine Trbovlje, prejme go-

Na predvečer 
kulturnega praznika 

je v gledališki dvorani 
Delavskega doma 
Trbovlje potekala 

osrednja slovesnost, 
na kateri je bila 

podeljena nagrada 
Tončke Čeč.

spa Marina Benetek. Nagrado sta 
nagrajenki podelili županja Občine 
Trbovlje Jasna Gabrič ter podžupa-
nja Občine Trbovlje in predsednica 
Komisije za družbene dejavnosti in 
občinska priznanja Maja Krajnik.

V spremljajočem kulturnem pro-
gramu so nastopili nekateri izmed 
lokalnih kulturnikov in umetnikov, 
na katere smo kot lokalna skupnost 
izjemno ponosni. V svet plesa sta 
nas popeljala plesalca Društva Ple-
sni klub Samba pa ti,  prisluhnili pa 
smo kitarskemu orkestru Glasbene 
šole Trbovlje, recitalu Literarnih 
prijateljev, moškemu pevskemu 
zboru Zarja, Mladinskemu gledali-
šču Svoboda in Mešanemu pevske-
mu zboru Prosavus. 

Nagrajenki iskreno čestitamo za 
prejeto nagrado in se ji zahvaljuje-
mo za njeno delo in prispevek. 

Podelitev nagrade Tončke Čeč za 
dosežke na kulturnem področju

Občina Trbovlje O nagrajenki …
Marina Benetek se je rodila 

leta 1949 v Trbovljah. Po končani 
osnovni šoli je odšla na učiteljišče 
v Celju in se kot učiteljica zapo-
slila v Gabrovki, pozneje pa v Sta-
rem trgu pri Ložu. Ko se je spro-
stilo delovno mesto, je nastopila 
službo na podružnični šoli Dobo-
vec, po nekaj letih pa je prišla na 
osnovno šolo Alojza Hohkrauta, 
na kateri je bila najprej učiteljica, 
v pokoj pa je odšla kot pomočnica 
ravnateljice.

Vedno je rada brala in pisala, 
kot učenka spise, kot učiteljica 
besedila za proslave in druge pri-
reditve. V vseh krajih, v katerih je 
službovala, se je vključila v kul-
turno-prosvetna društva. Vodila 
je recitatorske in dramske krožke. 

Z učenci je potovala od nekdanje 
Elektrarne do Iskre, kjer so na-
stopali za delavce. Dolga leta je 
zbirala prispevke in urejala šolska 
glasila ter šolsko kroniko.

Napisala je več kot petsto pesmi 
in proznih besedil. Pesmi so nasta-
jale seveda ob raznih priložnostih.

Bila je tudi predsednica Društva 
prijateljev mladine, kjer je pripra-
vljala kulturne prireditve.

Po upokojitvi se je pridružila 
sekciji za literarno dejavnost Li-
terarni prijatelji pri Društvu upo-
kojencev Trbovlje. Pri sekciji deluje 
skoraj 20 let. V tem obdobju je (kot 
scenaristka, avtorica pesmi in pro-
ze, režiserka) pripravila več kot sto 
uspešnih literarnih večerov. Bila je 
tudi pobudnica medgeneracijskega 
sodelovanja upokojencev z osnov-
no šolo Alojza Hohkrauta. 

PODELJENA NAJVIŠJA 
NAGRADA S PODROČJA 
KULTURE V OBČINI TRBOVLJE
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V letošnjem letu praznujemo 70 
let od ustanovitve mesta Trbovlje. 
V ta namen bomo skupaj z javnimi 
zavodi pripravili aktivnosti in pri-
reditve, ki se bodo začele odvijati v 
prihajajočih mesecih. Tako praznika 
Trbovelj ne bomo praznovali samo 
junija, ampak skozi vse leto, največ 
aktivnosti pa bo med praznovanjem 
praznika Občine Trbovlje. Ob tej 
priložnosti smo pripravili tudi ce-

Z  RAZISKOVANJEM PO RAZSTAVI    na zabaven in zanimiv način 

spoznaj delček zgodovine Zasavja ter hkrati odkrij stvari, ki ti bodo v 

pomoč pri nadaljevanju. 

Izbiraš lahko:

Pokukajmo v muzej

Ulica 1. junija 15, Trbovlje       t   030 203 105       e   info@muzejzmt.si        www.zasavski-muzej-trbovlje.si

Ustvarjalne delavnice po 
vzoru zasavskih umetnikov

Kako so praznovali in se igrali 
(pra)dedki in (pra)babice?

110€ 150€
10 OTROK 10 OTROK

CENA: do 10 otrok 110 €  ali 150 € [odvisno od izbrane delavnice], vsak naslednji otrok 7 € [največ 15 otrok]

CENA VKLJUČUJE: elektronsko vabilo, izvedbo izbranega programa, prostor za druženje in pogostitev [ki jo pripravite 
sami], prost vstop za ogled muzeja za starše / skrbnike otrok.

Postani KUSTOS DETEKTIV - na
starih fotografijah in predmetih se 
skrivajo zanimivi dokazi!
Ker pa brez igre ne gre, ti bomo 

predstavili tudi   IGRE TVOJIH PREDNIKOV. 

Postani MLADI UMETNIK - izdelaj 

GRAFIKO ali KIP ali pa »namalaj« na   

STEKLO POSLIKAVO. 

Za otroke 

6–11 let

Rojstni dan lahko zaključiš [po želji] s pogostitvijo ob glasbi ... 
Si že kdaj zavrtel ploščo na gramofonu ali poslušal glasbo s kaset?

ROJS
TNI D

AN 

V M
UZEJU

 

ROJSTNODNEVNA
ZABAVA

v  K n j i ž n i c i  T o n e t a  S e l i š k a r j a  T r b o v l j e

ZA VEČ  INFORMACIJ SMO DOSEGLJIVI  NA:  
03 56 25 714

ALI  NA E-POŠTNEM NASLOVU
KNJIZNICATRB@TRB.SIK.SI

V a b i m o  n a š e  n a j m l a j š e ,  d a  r o j s t n i
d a n  p r a z n u j e j o  s  T o n čk o m

K n j i g o l j u b o m  i n  k n j i žn i m i  j u n a k i .

K N J I G E ,  B R A N J E ,  R A J A N J E  I N
K U L T U R A – Z A  Z A B A V O  B O

P O S K R B L J E N O !

C E N A :  1 2 0 €
M a k s i m a l n o  š t e v i l o  o t r o k  j e  1 2 .

V  c e n o  j e  v k l j u če n a  o r g a n i z a c i j a
i n  a n i m a c i j a .  H r a n a  v  c e n o  N I

V K L J UČE N A .  

DELAVSKI DOM TRBOVLJE

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE

Ogled risanega filma in 
krea�vno ustvarjalna delavnica.

Kontakt: 041 618 414, trbovlje.dpm@gmail.com

Cena vključuje: tematsko okrasitev prostora, vodeno zabavo 
z 2 animatorkama, fotografiranje. Pogos�tev po dogovoru.

Vabimo na nova doživetja za nepozabne rojstne dni.

Sprehod po rovu Virtualnega muzeja rudarstva 
in krea�vno tematski program.

Cena: 
50 evrov in vstopnina za muzej 
50 evrov in vstopnice za kino

do 15 otrok
Starost: 4 +

LEDENO KRALJESTVO

DPM

    

     
  Tematske rojstnodnevne zabave za čarobne otroške dni.

do 15 otrok
Starost: 4 +

Cena vključuje: tematsko okrasitev prostora, vodeno 
zabavo z 2 animatorkama, fotogra�ranje. 

Pogostitev po dogovoru.

Cena: 
75 evrov za 2 uri animacije 
95 evrov za 3 ure animacije

Kontakt: 041 618 414, trbovlje.dpm@gmail.com

GUSARJI

ČAROVNIKI

GASILCI

SUPERJUNAKI

PIKA NOGAVIČKA
VOJNA ZVEZD

SOY LUNA
TAČKE NA PATRULJIHARRY POTTER

PRAZNUJEMO 70 LET
lostno grafično podobo, ki jo boste 
lahko srečali na vsakem koraku. 

V barvah praznovanja pa smo v 
sodelovanju z nekaterimi javnimi 
zavodi pripravili ponudbo za pra-
znovanje rojstnih dni. Od zdaj nap-
rej lahko med bogato in zanimivo 
ponudbo različnih vrst praznovanj 
poiščete točno takšno, ki vam naj-
bolj ustreza, in si rezervirate ter-
min. 
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Po več kot treh letih 
priprav projekta 
Urgenca se je v 
januarju začela 

njegova izvedba. 
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.

Občina Trbovlje

Prva dela so se začela na obmo-
čju igrišča Partizan. Ker je otroški 
del igrišča postalo gradbišče, bo 
območje celotnega igrišča Partizan 
zaprto. Na delu otroškega igrišča 
Partizan so se že odstranila igrala, 
saj po tej površini začasno poteka 
promet vozil kot dostopna površi-
na za stanovalce do stanovanjske-
ga naselja Trg Svobode. Pozneje, 
ko obvoz ne bo več potreben, se bo 
seveda na tej površini uredilo otro-
ško igrišče. 

V naslednji fazi se bodo dela 
preselila na cestišče za namene 
gradnje krožišča. Takrat vas bomo 
tudi posebej obvestili o začasno 
spremenjenem prometnem re-
žimu. Med izvajanjem del cestni 
odsek ne bo zaprt, ampak se bodo 
gradbena dela izvajala na način, da 
bo promet lahko potekal izmenič-
no enosmerno na regionalni cesti. 

Zakaj se izvaja investicija 
»gradnja krožišča 
Urgenca«? 

Obstoječa prometna ureditev ni 
prilagojena trenutnim aktualnim 
razmeram, potrebam reševalnih 
vozil (urgenca, bolnica) in okoliš-
kih prebivalcev. Umestitev krož-
išča v prostor bo pomenila boljšo 
prometno varnost in možnost na-
daljevanja poti v vse smeri iz vseh 
smeri.

V sklopu gradnje krožišča 
Urgenca bomo preuredili 
tudi igrišče Partizan

Po prenovi bosta na Partizanu 
še vedno mivkasto igrišče za od-
bojko ter asfaltna površina za mali 
nogomet in košarko. Naš cilj je, da 

Cilj prenove gradnje križišča Urgenca je skrajšati pot za vozila na nujni vožnji ter 
okoliškim stanovalcem urediti lažji izvoz in uvoz do njihovih domov.

Načrt prenove igrišča Partizan

DELA V SKLOPU 
GRADNJE KROŽIŠČA 
URGENCA V POLNEM TEKU

igrišče uredimo na način, da bo va-
ren za otroke ter da bo otroška igra 
lahko potekala nemoteno in varno, 
brez vdora vozil, ter da ohranimo 
čim več obstoječega igrišča in mo-
goče dodamo še kakšno igralo. Del 
igral bo popolnoma nov, del pa jih 
bomo obnovili, da bodo zasijala v 
novi luči, in jih ponovno uporabili. 
Na igrišču bomo tako med obnov-
ljenimi igrali našli veliko plezalo, 
sklop gugalnic, ki se bodo prilago-
dile mlajšim in starejšim otrokom, 

ter dvoje igral na vzmet. Med novi-
mi igrali se bodo znašle 3D-živali, 
motorični most, trampolin, mizi-
ca za šah in dvojna gugalnica na 
vzmet. Na otroškem igrišču bomo 
zasadili nova drevesa, ki bodo v 
vročih poletnih dneh nudila senco, 
svoje mesto bodo našli tudi klopi in 
koši za smeti.

Poskrbeli bomo še za kakšno 
presenečenje in tako otrokom po-
nudili več kot le navadno igrišče. 
Za dodatno varnost otrok bo po-

tekala vzdolž celotnega igrišča po-
cinkana ograja, ki preprečuje na-
let avtomobila v igrišče. Poskrbeli 
bomo tudi za tiste, ki plezajo po 
zidu, pa tega ne bi smeli, in sicer 
celoten uvoz na igrišče varuje vi-
soka panelna ograja, ki onemogoča 
dostop do vrha zidu. Cilj prenove 
otroškega igrišča je otrokom omo-
gočiti uporabno, varno, razgibano 
in zanimivo igro, skozi katero se 
bodo učili motoričnih in miselnih 
sposobnosti.

Dela v sklopu gradnje krožišča Urgenca
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Izjemno pomembna 
naložba za razvoj 

občine Trbovlje se 
končuje. Po namenu 

izvedbe okoljski 
projekt, ki izhaja iz 
naslova Dogovora 
za razvoj zasavske 

regije in se je začel v 
lanskem septembru, 

je vreden kar 
863.451,34 evra.

Občina Trbovlje

Dela so kljub situaciji, povezani z 
epidemijo in zamudno dobavo ma-
terialov, potekala po načrtu. Stroje 
in orodje z gradbišč na vseh osmih 
krakih so izvajalci del pospravili in 
sledi o intenzivnih delih, večinoma 
pod zemeljskim površjem, ni več. 

Izvedba je potekala na dobrih 
dveh kilometrih novega kanaliza-
cijskega sistema na Neži, v Hohkra-
utovi koloniji, na Ojstrem, Lokah, v 
Gabrskem na več krakih, na Kerši-
čevem hribu in Majcenovi cesti. Po-
leg dodatnega črpališča, ki je zgra-
jen v sklopu omenjene operacije, je 
trboveljska kanalizacija bogatejša 
za 2.218 metrov kanalizacijskega 
sistema, ki vključuje 2.203 gravita-
cijskih kanalov in 15 metrov tlačnih 
vodov. 

Projekt »Odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v porečju 
Save – Občina Trbovlje« je prišel do 

Projekt, pomemben za Trbovlje, se končuje. 

PROJEKT KANALIZACIJE 
V TRBOVLJAH POMEMBEN 
ZA KAKOVOST PREBIVANJA 
IN VARSTVO OKOLJA 

sklepne faze. Vsa dela so zaključena, 
prav tako so oddane vloge za prido-
bitev uporabnih dovoljenj. 

Bistvo projekta je zmanjšanje 
emisij v vode in s tem izpolnje-
vanje Direktive o čiščenju komu-

nalne odpadne vode. Investicija v 
ureditev odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih voda je za ra-
zvoj občin zelo pomembna. Priklop 
ljudi na kanalizacijski sistem, ki se 
steka na čistilno napravo z ustre-

zno stopnjo čiščenja, je poleg 
oskrbe s pitno vodo osnovni pogoj 
za razvoj sodobne družbe in skrbi 
za osnovno zdravje ljudi; prispeva 
k manjšemu onesnaževanju oko-
lja. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

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

Občina Trbovlje

Na novo smo zgradili objekt za 
stavbo nekdanje Iskre. Gradbeno 
obrtniška dela se počasi zaklju-
čujejo. V prihajajočih tednih se bo 
uredila okolica objekta, prostore 

ZASAVSKI PODJETNIŠKI 
INKUBATOR

pa bomo tudi primerno opremili. 
Inkubator bo namenjen podpori 
mladim in prodornim podjetjem 
ter inovativnim posameznikom, 
omogočal pa bo tudi dvig števila 
novonastalih podjetij in povečal 
možnost preživetja podjetij v zgo-
dnjih fazah razvoja.

Na novo smo zgradili objekt 
za stavbo nekdanje Iskre. 
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Občina Trbovlje

S projektom umestitve novih 
kolesarski površin, ki bodo po-
vezale sever in jug doline in bodo 
pomenile navezavo na že obsto-
ječo kolesarsko infrastrukturo, bo 
vzpostavljena kolesarska povezava 
po Trbovljah v skupni dolžini več 
kot 6.400 metrov. Potekala bo od 
železniške postaje na jugu in do 
Gabrskega na severu ter omogo-

V mesecu februarju 
smo začeli izvedbo še 
zadnjega izmed štirih 
evropskih projektov z 
naslova Dogovora za 

razvoj regij, tj. Izvedbo 
kolesarskih površin v 
Trbovljah. Naložba, ki 
bo v Trbovlje prinesla 
več kot 4.000 metrov 

kolesarskih površin, 
bo končana to jesen. 

S KOLESARSKIMI POVRŠINAMI POVEZUJEMO DOLINO

VEČ KOT 4.000 METROV 
NOVIH KOLESARSKIH POVRŠIN

čala dnevno migracijo občanov na 
poti v službo in po vsakodnevnih 
opravkih. 

V projekt vstopamo z več kot 
1,6 milijona nepovratnih sredstev, 
ki smo jih pridobili iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj za 
operacijo »Izvedba kolesarskih 
površin v Trbovljah« in državne-
ga proračuna. Občinski proračun 
bo pokril samo četrtino sredstev, 
potrebnih za izvedbo celotnega 
projekta, ki bo v Trbovlje prinesel 
več kot 4.000 metrov novih kole-
sarskih površin. Celotna vrednost 
naložbe znaša nekaj več kot 2,2 
milijona evrov. To želimo še pose-
bej poudariti, saj Občina Trbovlje iz 
proračuna sama ne bi mogla izvesti 
finančno tako zahtevnega projekta. 
Gre za namenska sredstva, jih ni 
mogoče porabiti za druge name-
ne (npr. investicije v ceste), am-
pak samo za področje trajnostne 
mobilnosti. Umestitev kolesarskih 
infrastruktur po mestih spodbu-
ja nizkoogljične strategije urbanih 
območij in temu se kot pomembno 
gospodarsko in upravno središ-
če pridružujejo tudi Trbovlje. Ob-
stoječim nadstrešnicam za kolesa 
bomo dodali tudi tri nove. 

V sklopu ureditve novih kole-
sarskih površin so na določenih 
odsekih predvideni večji posegi in 
s tem večje spremembe, drugod 
manjši posegi. To se bo odražalo 
tudi v obsegu in načinu gradnje. 
Kjer je to mogoče, bodo dela iz-
vedena na način, da ne bodo ovi-
rala prometa in zapora ceste ne 
bo potrebna. Na določenih od-

sekih pa bo potrebna polovična 
zapora ceste, o čemer bomo jav-
nost predhodno obvestili. Občan-
ke in občane vljudno prosimo za 
strpnost in razumevanje, saj bo le 
s tvornim sodelovanjem vseh de-
ležnikov projekt uspešno izveden, 
Trbovlje pa bogatejše za še eno 
pomembno naložbo s področja 
trajnostne mobilnosti.
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ČE NI UREJENIH 
KOLESARSKIH POTI, 
JE TUDI KOLESARJENJA MANJ

Občina Trbovlje

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

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

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

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

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

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

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

V križišče pri 
Tušu se bodo 

umestile 
kolesarske 

površine po 
najnovejših 
standardih.

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

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

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

desno in se nato priključila že zarisani kolesarski poti.

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

Severni del kolesarskih površin od 
Dewesofta do mestnega parka

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

Omenjeni projekt pa v Trbovlje ne bo prinesel samo kolesarskih površin, ki bodo za kolesarje predstavljaje varno vključitev v promet, 
ampak tudi nekatere druge pozitivne spremembe, ki bodo pozitivno vplivale na življenje vseh nas. Poleg več kot 4.000 metrov novih 
kolesarskih površin bo: 

 � zamenjana semaforna oprema v križišču pri Tušu, ki je stara in dotrajana; 
 � na novo urejeno in semaforizirano križišče pri železniški postaji, ki bo s tem postalo varnejše za vse udeležence v prometu; 
 � okolica kolesarskih površin v južnem delu mesta na novo ozelenjena  oziroma ocvetličena, kar bo bistveno izboljšalo videz okolice 

v tem delu mesta; 
 � po mestu bodo postavljene tri nove nadstrešnice za kolesa; 
 � urejeni bosta dve novi brvi, in sicer v Gabrskem in pri mestnem parku; 
 � v določenih delih bo na novo urejena tudi javna razsvetljava;
 � pri križišču Mercator bo urejena primernejša ureditev cestnega priključka na Gimnazijsko cesto (zavijanje avtobusa).

Dela so se začela v februarju v Gabrskem, v prihodnjih mesecih pa se bodo nadaljevala na različnih lokacijah v mestu, o čemer bomo 
javnost sproti obveščali. Občanke in občane prosimo za razumevanje med izvajanjem investicije, ki bo za Trbovlje pomenila veliko 
pridobitev v smeri trajnostne mobilnosti. 
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Občina Trbovlje Pravilnik o pomoči pri plačilu 
stroškov daljinskega ogrevanja je 
stopil v veljavo s 1. januarjem 2022 
in se bo uporabljal do konca te og-
revalne sezone oziroma do 31. maja 
2022. Vlagatelj uveljavlja pomoč pri 
plačilu stroškov daljinskega ogre-
vanja s posebno vlogo, ki jo z doka-
zili in računom za daljinsko ogre-
vanje odda po pošti ali na sedežu 
RKS – Območnega združenja Tr-
bovlje, in sicer vsak torek v mesecu 
med 8. in 12. uro ter 15. in 17. uro. 

Občane vljudno prosimo, da 
svoje obveznosti do Komunale Tr-
bovlje, d. o. o., redno poravnajo. Če 
jim bo pomoč na podlagi določil 
pravilnika dodeljena, bo komunala 
odobren znesek ustrezno obraču-
nala (v obliki preplačila za naslednji 

Energetski krč 
po vsem svetu je 
povzročil močno 

povišane cene 
zemeljskega plina in 

premoga. Posledično 
se je ogrevanje 

podražilo tudi pri 
nas in ga že čutijo 

marsikje po državi. V 
ta namen je Občina 
Trbovlje pristopila k 

pripravi Pravilnika 
o pomoči pri plačilu 

stroškov daljinskega 
ogrevanja, ki je bil 

sprejet na decembrski 
seji občinskega sveta 

in s katerim želimo 
stopiti nasproti tistim, 

ki jih je omenjena 
kriza najbolj prizadela. 

mesec). O višini odobrene pomoči 
bo občane obvestil RKS – OZ Trbo-
vlje; tako boste lahko preverili pra-
vilnost obračuna komunale.

Merilo za pridobitev pomoči pri 
plačilu stroškov daljinskega ogreva-
nja je mesečni neto dohodek, prejet 
v mesecu pred oddajo vloge, ki:
• za samsko osebo znaša do 

800,00 EUR;
• za družine znaša do 450,00 EUR 

na družinskega člana.
Pomoč pri plačilu stroškov da-

ljinskega ogrevanja se dodeli za 
največ dva meseca v ogrevalni 
sezoni 2021/22, in sicer v višini 
polovičnega zneska stroškov da-
ljinskega ogrevanja stanovanjske 
enote, vendar največ do višine 70 
EUR mesečno.

Kot dokazila, ki jih mora vlagatelj priložiti, štejejo: 
 � plačilna lista vlagatelja in njegovih družinskih članov;
 � izpisek Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-

venije (ZPIZ), iz katerega je razvidna višina pokojnine;
 � izpisek o višini nadomestila iz naslova invalidskega zavaro-

vanja;
 � odločba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), 

iz katere je razvidna višina nadomestila za brezposelnost;
 � veljavna odločba pristojnega centra za socialno delo o de-

narni socialni pomoči;
 � druga dokazila o preostalih dohodkih vlagatelja in njegovih 

družinskih članov (npr. dohodki iz tujine).

Spomnimo še enkrat: vla-
gatelj mora izpolnjevati tri 
pogoje:

 � imeti stalno in dejansko 
prebivališče v občini 
Trbovlje;

 � stanovanjska enota mora 
biti priključena na daljin-
sko ogrevanje;

 � v mesecu oddaje vloge 
vlagatelj ni upravičen do 
pomoči pri plačilu stro-
škov ogrevanja iz drugih 
virov (npr. izredna denar-
na socialna pomoč, ki jo 
vlagatelj lahko odda na 
pristojnem CSD z vlogo). 

https://
e-uprava.
gov.si/
podrocja/
vloge/vloga.
html?id=
4045 

Vloga je na voljo na poveza-
vi https://www.trbovlje.si/
novica/583303, prav tako jo 
lahko občani prevzamejo na 
sedežu Občine Trbovlje, RKS 
– OZ Trbovlje, CSD Trbovlje in 
na Komunali Trbovlje.

PRAVILNIK O POMOČI 
PRI PLAČILU STROŠKOV 
DALJINSKEGA OGREVANJA 
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Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

V preteklih mesecih smo prejeli 
precej pritožb glede delovanja javne 
razsvetljave čez dan. Po odgovore 
smo se obrnili na Javno razsvetlja-
vo, d. o. o., ki je koncesionar za javno 
razsvetljavo od podpisa koncesijske 
pogodbe oziroma vse od leta 2009. 
Podjetje vzdrževalna dela na sve-
tilkah opravlja čez dan; v ta namen 
je prižgana tudi razsvetljava, da se 
lahko ugotovi, kje so napake, kje kaj 
ne dela, in to tudi odpravi.

Napake na javni razsvetljavi lahko 
občani prijavijo in tako pripomorejo k 
temu, da se napaka čim prej odpravi. 
Od začetka decembra do začetka ja-

Nepovratne finančne 
spodbude za vgradnjo 
toplotnih črpalk 

Veliki onesnaževalci zraka (še 
posebej v zimskih mesecih) so peči 
na trda goriva, ki jih je v naši ob-
čini še vedno precej. Ker želimo 
število takih kurišč in s tem tudi 
onesnaženost zraka z delci PM 10 
zmanjšati in izboljšati kakovost 
zraka v občini Trbovlje, objavljamo 
nepovratne finančne spodbude za 
vgradnjo toplotne črpalke v stano-
vanjskih stavbah na območju obči-
ne Trbovlje. Višina finančne spod-
bude znaša do 1.200 evrov oziroma 
do 15 % priznanih stroškov nalož-
be. Nova toplotna črpalka pa mora 
zamenjati staro kurilno napravo 
na les ali premog, razen pri novo-
gradnjah. Javni razpis bo odprt do 
30. 11. 2022.

Trenutno Občina 
Trbovlje razpisuje 

tri javne razpise oz. 
pozive. Preverite, 

katere in koliko 
sredstev je 

na voljo.

Več informacij in razpisna 
dokumentacija so na voljo 
na povezavi 

https://www.
trbovlje.si/
objava/
584383

Več informacij in razpisna 
dokumentacija so na voljo 
na povezavi 

https://www.
trbovlje.si/
objava/
580571

Več informacij in razpisna 
dokumentacija so na voljo 
na povezavi 

https://www.
trbovlje.si/
objava/
580572

Občani lahko kadarkoli 
prijavite napako na javni 
razsvetljavi na povezavi: 

http://www.
jrl.si/prijava-
napak

ali na Občino 
Trbovlje po telefonu 
03 777 99 15 (Luka Sladič)

AKTUALNI JAVNI 
RAZPISI IN POZIVI

JAVNA RAZSVETLJAVA 
V OBČINI TRBOVLJE

Nagrade diplomantom za 
opravljena zaključna dela 

Za obdobje od 1. januarja do 31. 
decembra 2021 prek Javnega razpi-
sa za dodelitev nagrad diploman-
tom podeljujemo nagrade, zato k 
prijavi na razpis vabimo vse diplo-
mante, ki so v omenjenem obdobju 
v izbiro tematike zaključnega dela 
vključili vsebine, ki so gospodarsko, 
zgodovinsko, kulturno, geografsko 
ali kako drugače povezane z našim 
mestom. Rok za oddajo prijave na 
razpis je 31. marec 2022. 

Servis osebnega 
telefonskega alarma 
(e-oskrba na daljavo)

Objavljen je Javni poziv za sub-
vencioniranje servisa celodnevne 
povezave prek osebnega telefon-
skega alarma v letu 2022. Javni po-
ziv bo odprt do 31. decembra 2022; 
v proračunu smo za subvencijo ser-
visa osebnega telefonskega alarma 
zagotovili isto višino sredstev kot 
preteklo leto. 

Uredništvo

Z vzpostavitvijo sistema 
brezplačnih prevozov želimo po-
magati starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo nižje 
mesečne dohodke ter slabše pove-
zave z javnimi prevoznimi sredstvi. 
S tem jim bomo omogočili lažjo 
dostopnost do zdravniške oskrbe, 
brezplačne prevoze do javnih usta-
nov, trgovinskih središč itn. 

Veseli nas, da je bil Prostofer 
med prostovoljci in uporabniki 
odlično sprejet. V približno me-
secu dni je bilo naročenih več kot 
30 prevozov. Največ prevozov so 
prostovoljci Prostoferji opravili do 
zdravstvenega doma in v bolnišnice 
(tudi zunaj občine) ter tudi na po-
kopališče. Trenutno prevoze opra-
vlja več kot 10 prostovoljcev, prav 
vsak pa je dobrodošel. Ob tej pri-
ložnosti bi želeli ponovno povabiti 
vse starejše, ki bi se bili pripravljeni 
v projekt vključiti kot prostovoljci, 
da stopijo v stik z Občino Trbovlje 
ali OZ Rdečega križa Trbovlje, kjer 
bodo prejeli več informacij.

V uredništvu smo stopili v stik 
s prostovoljci Prostoferji in jih 
povprašali o njihovi izkušnji. Pog-
lejmo, kaj so nam povedali.

Jože Čečelič
»Vesel sem bil, ko sem bil izbran 

v ekipo, ki se je odločila, da bo s pro-

Z veseljem sporočamo, 
da je v Trbovljah 

decembra zaživel 
projekt Prostofer, 
ki omogoča večjo 

mobilnost starejših 
in je za uporabnike 

BREZPLAČEN ter 
POVSEM PREPROST 

ZA UPORABO. 

stovoljnim delom pomagala ljudem, 
ki so tako ali drugače onemogočeni 
pri opravilu vsakodnevnih potreb. 
Ekipa Prostoferja je le en člen v ve-
rigi prostovoljstva, ki pomaga pri 
delih, ki so za nekatere ljudi zelo 
samoumevna, na primer odhod k 
zdravniku. Hvaležnost v očeh lju-
di, ki jim pomagamo, ko jih vpra-
šamo, kako so zadovoljni z našim 
delom, nam pove vse. Pravijo, da 
so že dolgo čakali tudi na to obliko 
prostovoljnega dela. Mislim, da je 
Prostofer na pravi poti, da dokaže, 
da moč prostovoljstva še ni zamrla 
in da se bo sčasoma še bolj razvil 
oziroma okrepil z novimi močmi, 
ki bodo zahtevale še kakšno vozilo. 
Ob podpori občine in Rdečega križa 
ter drugih donatorjih jim bo gotovo 
uspelo.« 

Darja Tahirovič
»Biti v ekipi voznikov Prostofer-

ja v občini Trbovlje mi je v veliko 
zadovoljstvo in ponos. Mislim, da 
je bila naložba v ta projekt nujna. 
Uporabniki storitve so veseli in hva-
ležni za prejeto pomoč. Včasih se ne 
zavedamo, kakšen privilegij je, če 
se lahko po opravkih odpelješ sam. 
Želim si čim več zadovoljnih obča-
nov Trbovelj, ki jim lahko storitve 
Prostoferja olajšajo življenje. Vesela 
sem, da lahko na tak način poma-
gam in pripomorem k večji mobil-
nosti starejših oseb.«

Anton Sladič
»Odzivi uporabnikov so zelo po-

zitivni, saj so zelo zadovoljni s sto-
ritvijo brezplačnih prevozov. Vesel 
sem, da je projekt zaživel in da je 
med ljudmi tako dobro sprejet.«

Miša Kadunc
»Kot prostovoljki se mi zdi pro-

jekt Prostofer super ideja in zelo sem 
vesela, da lahko pri tem sodelujem. 
Želim si, da bi se opogumilo še več 
ljudi, ki lahko pomagajo, in pristo-
pilo v našo ekipo prostovoljcev. Kdor 
ima željo pomagati, je vljudno va-
bljen.«

BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE
V TRBOVLJAH 
ZAŽIVEL PROSTOFER 

Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 10 10 vsak delovnik med 8. in 18. uro (vsaj tri dni pred izvedbo prevoza).

 

080 1
0 1

0 

PROSTOFER
 

nuarja je bilo javljenih 58 napak jav-
ne razsvetljave in vsaka izmed njih je 
bila odpravljena. Najpogostejše na-
pake, ki so prijavljene zahtevajo me-
njavo sijalk, dušilk, varovalk oziroma 
gre za obnovo razsvetljave.  
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SVEŽENJ IDEJ, NAČRTOV IN 
PROJEKTOV, KI ODGOVARJAJO NA 
VPRAŠANJA NEKATERIH AKTUALNIH PROBLEMATIK

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje je v zadnjih letih 
celostno pristopila k pripravi pro-

jektov za dvig kakovosti prebivanja 
v Trbovljah na različnih področjih. 
Nekaj že realiziranih projektov pa 
tudi novih idej in načrtov vam pred-
stavljamo v tokratnem časopisu. 

V Trbovljah z letošnjim letom 
tudi nov regijski center 112

Pristopamo k reševanju stanovanjske problematike

Za mlade družine načrtujemo 
gradnjo naselja enodružinskih hiš JST

Do novih prostorov tudi Glasbena šola Trbovlje

V letu 2020 smo prenovili in 
uredili delovne prostore in fitnes 
PGD Trbovlje mesto. Poleg teme-
ljite prenove notranjosti in nakupa 
opreme smo zamenjali tudi okna in 
vrata, za kar smo namenili več kot 
270.000 evrov. V preteklem letu 
pa smo v dogovoru s centrom 112 
v isti stavbi začeli urejati prostore, 

Zavedamo se, da se bo z razvo-
jem gospodarstva in s prihodom 
novih podjetij v Trbovlje v nasled-
njih letih povečala tudi potreba po 
novih bivalnih prostorih. Zato že 
danes razmišljamo v smeri, kako 
zagotoviti nova stanovanja. 

Letos smo izdelali idejno za-
snovo za stanovanjski blok na 
Savinjski cesti, ki bi nudil dom 36 
družinam oziroma posamezni-
kom. Po trenutnih načrtih bi bila 
stanovanja različnih velikosti in bi 
tako ustrezala različnim potrebam 
stanovalcem. Največja stanovanja 

V naselju na sončnem predelu 
Trbovelj, dvignjenim nad dolino in 
v bližini rekreacijskih zelenih po-
vršin, bi našlo svoj prostor 23 eno-
družinskih hiš gabarita P + 1. Veli-
kost parcel bi bila med 500 do 800 
m2. V osnovi sta predvidena dva 
generalna tipa gradnje, ki imata 

Zaradi prostorske stiske in 
potrebe po prenovi danes že 
dotrajanih in neprimernih trenu-
tnih prostorov smo izdelali idejno 
zasnovo prenove in prizidave GŠ 
Trbovlje. 

Trenutni prostori so času nep-
rimerni, zunanjost pa namesto na 
eno stavbo spominja na štiri loče-
ne segmente. Cilj prenove in pri-
zidave je posodobitev obstoječih 
in pridobitev novih prostorov, ki 
jih zdaj močno primanjkuje. Glas-
bena šola in vsi, ki v njej delujejo, 
bodo tako dobili nove učilnice in 

v katerih bo po prenovi imela svoje 
mesto izpostava URSZR Trbovlje. 
Prostori so bili v preteklih mese-
cih popolnoma obnovljeni, uredile 
so se elektro- in strojne napeljave, 
tlaki in sanitarije. V prihodnjih te-
dnih bo URSZR prostore tudi opre-
mil, da bodo primerni za delovanje 
novega regijskega centra 112. 

s terasami bi se nahajala v zgor-
njih nadstropjih stanovanjskega 
bloka. Z dvema etažama parkirnih 
mest pod zemljo bi parkiranje pos-
tal problem. Okolico bloka bi odeli 
v zelene površine z nekaj otroški-
mi igrali in tako še dodatno poskr-
beli za višjo kakovost prebivanja. V 
letu 2022 se bo projekt projektiral 
in pripravila vsa dokumentacija. 
V preteklih dveh letih je občina 
odkupila vsa zemljišča v okolici 
samskega doma, da je podrla in 
odstranila vse barake in naredila 
prostor za realizacijo projekta.

znotraj tlorisne razporeditve mož-
nost prilagoditve v več podtipov. 
Trenutno se v letu 2022 projekti-
ra komunalna infrastruktura. Ker 
je občina del javne uprave, bodo 
parcele ponujene na način, da bo 
javen, enakopraven do vseh. To se 
bi lahko zgodilo v letu 2023.

plesno dvorano. Prav tako načrtu-
jemo vgradnjo dvigala, ki bi brez 
težav omogočal obisk tudi gibal-
no oviranim osebam. Projekt bo 
v tem letu sprojektiran in prip-
ravljen na prijave za razpise ter 
nato pa še na realizacijo. V sklopu 
tega se bo v letu 2022 naredil tudi 
projekt prenove fasade OŠ Tončke 
Čeč ter poskušalo najti projektne 
rešitve za en del šole, v katerem 
primanjkuje prostorov. Projekti se 
letos pripravljajo, in to v sodelo-
vanju z obema vodstvoma ome-
njenih ustanov.

Vizualizacija JST, naselja enodružinskih hiš

Vizualizacija opremljenih prostorov 
novega regijskega centra 112

Idejna zasnova bloka na Savinjski cesti

Vizualizacija prizidave in prenove glasbene šole
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OBČINA TRBOVLJE JE PONOSNA PREJEMNICA 
CERTIFIKATA BRANJU PRIJAZNA OBČINA

Knjižnica, urejena po sodobnih smernicah in prilagojena gibalno oviranim
V preteklem letu smo v stavbi 

Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje 
uredili dolgo pričakovano dvigalo, 
ki ne služi samo obiskovalcem knji-
žnice, ampak tudi zavodu za zapo-
slovanje. S to investicijo smo obča-
nom, še posebno gibalno oviranim, 
omogočili lažji dostop do storitev, 
ki se nahajajo v stavbi. Vgradnja 
dvigala pa je bila samo prvi korak, 
saj želimo v smeri popolne prenove 
knjižnice tudi nadaljevati. 

Zavedati se je treba, da je knji-
žnica osrednja izobraževalna, bral-
na ustanova, ki je namenjena dvi-
gu bralne kulture, širjenju znanja 
in nudenju prijetnega delovnega, 
študijskega okolja vsem uporabni-
kom. Skozi leta je knjižnica postala 
zastarela; ne ustreza več novo-
dobnim potrebam, prav tako pa je 
prostor postal premajhen. Zdajšnji 
prostori knjižnice torej ne ustreza-
jo več današnjemu času in so pre-
majhni, zato jih želimo prenoviti, 
prostor razširiti in s tem povečati 
knjižnični prostor. V zadnjih letih je 
občina odkupovala poslovne pro-
store v 2. nadstropju z namenom, 
da bi širila knjižnica.

Knjižnica ima v pritličju in 
prvem nadstropju okrogla okna, 
usmerjena na enosmerno cesto 
– okna dajejo prostoru ogromno 
svetlobe in so prepoznavni znak 
stavbe. Ravno zaradi teh razlogov 
jih želimo pri obnovi ohraniti ter s 
prostorsko in pohištveno razpore-
ditvijo tudi izkoristiti – postavitve 
bralnih obokenskih kotičkov (»re-
ading nooks«). 

Želja je ohraniti zelo pre-
poznavno notranje okroglo sto-
pnišče, ki trenutno povezuje pri-
tličje z 2. etažo in je znamenitost 
knjižnice. Po preučenih možnostih 
ga bo mogoče nadaljevati še v 3. 
etažo. Vhod v knjižnico bo ostal v 
1. etaži in se ga bo primerno pre-
novilo. Umestile se bodo tudi nove 
sanitarije, zaposleni pa bodo dobili 
nove in večje pisarne z razširjenim 
arhivom. Notranjost bo zasnovana 
tako, da bo prijazna tudi do gibal-
no oviranih oseb. Letos bo projekt 
pripravljen z namenom, da se bo 
lahko v prihodnjih letih kandi-
diralo na razpisih za pridobitev 
sredstev, saj je za občino to preve-
lik zalogaj. 

Branju prijazna občina

Načrt prenove knjižnice

Uredništvo

Projekt je poimenovan »Od 
Prešerna do Prešerna«, saj se javni 
natečaj objavi vsako leto na slo-
venski kulturni praznik, 8. febru-
arja, podelitev naziva pa se izvede 
na slovesnem dogodku 3. decem-
bra, tj. na Prešernov rojstni dan. 
Naziv podeljuje Združenje splošnih 
knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo 
občin Slovenije in z Ministrstvom 
za kulturo. Po preteku treh let lah-
ko občina vloži vlogo za podaljša-
nje veljavnosti naziva.

S projektom »Branju prijaz-
na občina« se lokalne skupnos-
ti spodbuja k izvajanju ukrepov 
za izboljšanje bralne pismeno-
sti, spodbujanju branja in razvo-
ju bralne kulture ter k zavedanju, 
da je branje življenjska vrednota. 
Občina Trbovlje je laskavi naziv 

Projekt »Branju 
prijazna občina« je 

zasnovala in oblikovala 
delovna skupina v 

okviru Združenja 
splošnih knjižnic 

v sodelovanju s 
Skupnostjo občin 

Slovenije ter z 
ministrstvom za 

kulturo. 

branju prijazna občina prejela na 
slovesni podelitvi 3. 12. 2021, saj 

so podeljevalci prepoznali pozor-
nost in naklonjenost, ki jo občina 

s svojimi ustanovami in z lastno 
podporo izkazuje bralni pismeno-
sti in bralni kulturi. Aktivna de-
javnost na področju knjige, branja 
in bralne pismenosti se izkazuje v 
že utirjenih občinskih, regionalnih 
in nacionalnih projektih pa tudi v 
zanimivih lokalno obarvanih pro-
jektih.

Z odlično pripravljeno vlogo 
je občina dokazala, da se zaveda, 
kako pomembno je področje branja 
in knjige ter da to področje vse-
binsko in tudi finančno podpira. V 
vlogi so predstavljeni različni pro-
jekti – občina sodeluje v občinskih, 
regionalnih (pogovori in literarni 
večeri z avtorji iz celotne zasavske 
regije), nacionalnih in mednaro-
dnih projektih.

V okolju je tudi zelo močna de-
javnost v okviru društev, ki jim ob-
čina za njihovo delovanje namenja 
javni prostor ter jih pri ustvarjanju 
tudi podpira in z njimi sodeluje.

Občina Trbovlje se zaveda po-
membnosti branja in bralne kul-
ture, zato že vrsto let ob vsaki 
priložnosti – tudi za protokolarne 
namene – kupuje in podarja knjige.

Tudi nosilci lokalnih oblasti 
s svojim aktivnim sodelovanjem 
podpirajo spodbujanje branja in 
bralne kulture, npr. na pobudo žu-
panje Občine Trbovlje smo v ob-
činskem glasilu objavili prispevek z 
naslovom Poletje si popestrite tudi 
s knjigami. V ta namen je bil prip-
ravljen nabor knjig, ki so županji in 
nekaterim direktorjem javnih za-
vodov najljubše in so jih predlagali 
v branje občanom.
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NAVEZAVA ZASAVJA 
NA AVTOCESTO A1 

Občina Trbovlje

Aktivnosti v letu 2017
 � Januar 2017: delovna skupina – 

pismo o nameri, ocena investi-
cije, priprava infografike.

 � Februar 2017: na ministrstvu 
za infrastrukturo (v nadaljeva-
nju MZI) – pripravljen je sklep 
o pripravi dokumenta identifi-
kacije investicijskega projekta 
(v nadaljevanju: DIIP), začnejo 
se aktivnosti za uvrstitev pro-
jekta v državni proračun.

 � Marec 2017: delovna skupina 
– preverba dozdajšnje razpolo-
žljive dokumentacije – ugoto-
vljeno, da nobena dokumenta-
cija za omenjeni projekt ni bila 
izdelana, tudi ne obstaja nobe-
na primerjava variant.

 � Maj 2017: na ministrstvu za 
infrastrukturo izdelan DIIP, 
uskladitev možnosti priprave 
ustreznega prostorskega akta, 
predlogi mogočih načinov fi-
nanciranja koordinatorja in 
strokovnih podlag. V maju 2017 
je bil sprejet Sklep o potrditvi 
Dokumenta identifikacije in-
vesticijskega projekta (DI-IP) 
Novogradnja Trbovlje – A1 (št. 
37164-1/2017/72 z dne 24. 5. 
2017).

 � Julij 2017: sestanek občin Hra-
stnik, Prebold in Trbovlje – do-
govor o pripravi osnutka med-
sebojnega dogovora občin in 
Direkcije RS za infrastrukturo 
(v nadaljevanju: DRSI). 

 � September 2017–december 
2017: usklajevanje medseboj-
nega dogovora občin in Direk-
cije RS za infrastrukturo

Aktivnosti v letu 2018
 � Januar 2018: podpisan Dogo-

vor o skupni pripravi regio-
nalnega prostorskega načrta (v 
nadaljevanju: RPN) za območje 

Pregled in zapis vseh 
aktivnosti, ki so bile 

izvedene na področju 
projekta navezave 

Zasavja na avtocesto 
– opisani so vsi koraki, 

vsi postopki in vse 
aktivnosti. To so tudi 

zgodovinski koraki, 
katerih pomembnosti 

za našo regijo se 
danes najbrž še niti ne 
zavedamo, a so ključni 

za dosego cilja.

Spoštovani,

pred vami so na teh straneh zapisana vsa dejstva, vse ak-
tivnosti, ki so se odvijale na področju priprav projekta nave-
zave Zasavja na avtocesto. Vem, da je veliko ljudi, ki meni, 
da je to nemogoče, a jim odgovarjam, da če smo lahko v 
naši državi gradili projekte v vrednosti celo več kot milijarde 
evrov in jih bomo kmalu tudi zapirali, bi se teh nekaj milijo-
nov moralo najti tudi za tako pomembno prometno poveza-
vo, kot je ta za celotno našo regijo. A do tja bomo prišli, le če 
bomo pripravili celotno dokumentacijo, ki je zahtevna. Za 
primerjavo: za krožišče Urgenca so se zadeve začele dogo-
varjati leta 2017, da so dela stekla v letu 2022. V tem primeru 
govorimo o dolžini maks. 200 metrov, o umeščanju objekta 
na že obstoječo traso, pa je trajalo dobra štiri leta. Ob nave-
zavi na avtocesto pa govorimo o kilometrih nove, danes še 
neobstoječe ceste, vključujoč vsaj en predor. Zato se mar-
sikdo niti ne zaveda, da če nam uspe urediti dokumentacijo 
v desetih letih, ki sicer hitro minejo, bo to izjemno hitro in 
velik uspeh. 

Dokaz tega, kako se trudimo in kaj vse smo v tej smeri že 
naredili, pa so opisana dejanja na teh straneh. V celoti. Z 
gostilniškimi govoricami, kjer se je do leta 2017 samo govo-
rilo, kako bi bilo fino imeti takšno povezavo, brez kakršne 
koli narejene dokumentacije ( je nismo našli niti v arhivu v 
Celju, ne v arhivu občine in ne na pristojnem ministrstvu) ne 
bomo prišli daleč. Jaz v projekt verjamem. Le z vztrajnostjo 
in delom bomo prišli do cilja. Ob tej priložnosti hvala vsem, 
ki skupaj z nami delate na tem projektu.

S spoštovanjem
Jasna Gabrič,
županja Občine Trbovlje

ureditve navezave Zasavja na 
avtocesto »Šentrupert (A1)–
Prebold–Trbovlje–Hrastnik 
(G2-108)« med občinami Tr-
bovlje, Prebold in Hrastnik ter 
DRSI (št. 2431-18-000207 z 
dne 22. 1. 2018). 

 � Februar 2018: delovna skupina 
in ministrstvo za infrastruktu-
ro – predaja DIIP-a, predlog 
načina izbire skupnega koor-
dinatorja.

 � Marec 2018: podpis Dogovo-
ra o izvedbi javnih razpisov in 
delitvi finančnih obveznosti 
za potrebe priprave prostor-
skega akta za območje cestne 
navezave Zasavja na avtocesto 
»Šentrupert (A1)–Prebold–
Trbovlje–Hrastnik (G2-108)«.

 � April, maj 2018: priprava raz-
pisne dokumentacije, izvedba 
rebalansa občin Hrastnik in 
Prebold z navedbo projekta v 
proračunu in načrtu razvojnih 
programov (v nadaljevanju: 
NRP). 

 � Maj 2018: postopek pripra-
ve RPN se je začel maja 2018 
z objavo Sklepa o začetku po-
stopka priprave RPN za obmo-
čje ureditve navezave Zasav-
ja na avtocesto »Šentrupert 
(A1)–Prebold–Trbovlje–Hra-
stnik (G2-108)« (Uradni ve-
stnik Zasavja, št. 17, z dne 30. 
5. 2018). Skladno z ZUREP-2 
(Ur. l. RS, št. 61/17) (273. člen, 
4. člen) se postopek priprave 
RPN konča po ZPNačrt (Ur. l. 
št. 33/2007). 

 � Junij 2018: sprejetje rebalansa 
Občine Trbovlje in uskladitev 
virov financiranja.

 � Junij 2018: objava javnega 
razpisa za konzultanta.

 � Avgust 2018: odpiranje po-
nudb. Razpis je bil neuspešen.

 � September 2018: sestanek ob-
čin Hrastnik, Prebold in Trbo-
vlje: korekcija medsebojnega 
dogovora občin in DRSI, dolo-
čitev sistema delitve stroškov. 

 � Oktober 2018: ponovna objava 
javnega razpisa za konzultanta.

 � December 2018: delovna 
skupina, seznanitev članov 
z opravljenimi aktivnostmi. 
Odločitev o oddaji naročila 
konzultantu, DRI upravljanje 
investicij, d. o. o. (v nadalje-
vanju: DRI), Kotnikova ulica 
40, 1000 Ljubljana. Odločitev o 
oddaji naročila je postala prav-
nomočna.

Aktivnosti v letu 2019
 � Januar 2019: usklajevanje in 

korekcija (dopolnitev) pogodbe 
z DRI. 

 � 18. februar 2019: podpis po-
godbe s konzultantom, DRI 
upravljanje investicij, Družba 



OBČINSKE STRANI                  www.srcnotrbovlje.si                  13

za razvoj infrastrukture, d. o. o. 
(v nadaljevanju: DRI) (št. po-
godbe 430-39/2018-13) in vse-
mi tremi občinami (Trbovlje, 
Prebold, Hrastnik).

 � 20. februar 2019: prvi sesta-
nek s konzultantom DRI in 
predstavniki vseh treh občin v 
Ljubljani na DRSI. Dogovor o 
potrebnih aktivnostih za za-
četek aktivnosti pri postopku 
priprave RPN za območje cestne 
navezave Zasavja na avtocesto. 
Konzultant je predstavil načrt 
aktivnosti za leto 2019. 

 � 8. marec 2019: drugi sestanek s 
konzultantom DRI in predstav-
niki Občine Trbovlje. Dogovor, 
da konzultant pripravi Projek-
tni nalogi za strokovne podloge 
na ravni idejne zasnove (IZP) 
in regionalni prostorski načrt 
(RPN) ter to do 25. 2. 2019 pos-
reduje občinam v pregled. 

 � 6. maj 2019: tretji sestanek s 
konzultantom na Občini Trbo-
vlje. Prisotni županja in pred-
stavniki vseh treh občin ter 
DRI-ja. Konzultant je pripravil 
osnutek PN, v katerem je bila 
poleg obstoječe variante in pre-
dloga projektanta obravnavana 
varianta, ki je predvidena z DI-
IP-om. Prebold tej varianti na-
sprotuje (dopis od 3. 4. 2019) in 
predlaga svojo varianto.

 � 30. maj 2019: četrti sestanek s 
konzultantom in predstavni-
ki vseh treh občin na DRSI. Na 
razgovoru se sprejme sklep, da 
je treba ne glede na potrjen DIIP 
preveriti vse variante, ki se iz-
kazujejo za sprejemljive in smi-
selne, prav tako nulto varianto. 
Variante je treba primerjati ter 
oceniti z gradbeno-tehnične-
ga, prostorskega, okoljskega in 
ekonomskega vidika. Osnutek 
PN naj se spremeni tako, da 
se obravnavajo štiri variante 
(varianta po DIIP-u, varian-
ta Občine Prebold, varianta po 
predlogu projektanta in še nulta 
varianta). 

 � 17. junij 2019: konzultant DRI 
je pripravil nove, dopolnjene 
različice PN tudi s pripombami 
ministrstva za okolje in prostor 
(v nadaljevanju: MOP), ki jih je 
v vmesnem času pridobil. Upo-
števane so vse štiri variante. Vse 
tri občine na predlagane osnut-
ke PN niso imele pripomb. O 
tem smo obvestili konzultanta. 

 � 11. julij 2019: Občina Trbovlje 
je poslala predlagane PN v pre-
gled občinam Hrastnik in Pre-
bold. Glede na to, da pripomb 
na osnutke PN ni bilo, so bile te 
predložene v podpis vsem trem 
županom občin. Po podpisu PN 
vseh treh občin je DRI predloži-
la PN v potrditev na DRSI.

Aktivnosti v letu 2020
 � Januar 2020–maj 2020: 

priprava dokumentacije za raz-
pis in usklajevanje.

 � 22. junij 2020: razpis za Iz-
delavo strokovnih podlag za 
izdelavo ŠV/PIZ za območje 
ureditve navezave Zasavja na 
avtocesto A1 je DRSI objavil 22. 
6. 2020 (šifra javnega naročila: 
JN003986/2020-B01); rok za 
prijavo in odpiranje ponudb je 
bil 20. 8. 2020.

 � 20. avgust 2020: odpiranje 
ponudb za Izdelavo strokov-
nih podlag za izdelavo ŠV/PIZ 
za območje ureditve navezave 
Zasavja na avtocesto A1 je bilo 
izvedeno 20. 8. 2020. Odločitev 
sprejeta v 90 dneh.

 � 5. november 2020: pravno-
močna je postala odločitev, da 
se javno naročilo za Izdelavo 
strokovnih podlag za izdelavo 
ŠV/PIZ za območje ureditve na-
vezave Zasavja na avtocesto A1 
zavrne in postopek konča brez 
oddaje naročila. Hkrati je bil na 
DRSI podan predlog za izved-
bo ponovnega javnega naročila 
za Izdelavo strokovnih podlag 
za izdelavo ŠV/PIZ za območje 
ureditve navezave Zasavja na 
avtocesto A1. 

 � 6. november–12. november 
2020: v času med 6. 11. in 12. 11. 
2020 sta bili na podlagi vpra-
šanj ponudnikov dopolnjeni 
razpisna dokumentacija in pro-
jektna naloga. Izdelana je bila 
novelirana ocenjena vrednost 
(tudi na podlagi pridobljenih 
ponudb). 

 � 11. november 2020: posredova-
na je bila dopolnjena projektna 
naloga za Izdelavo strokovnih 
podlag za izdelavo ŠV/PIZ za 
območje ureditve navezave Za-
savja na avtocesto A1 v podpis 
na občino Trbovlje s prošnjo, da 
jo po podpisu posreduje v pod-
pis na občino Prebold in občino 
Hrastnik.

 � 12. november 2020: posredo-
vana je bila dokumentacija 
za izvedbo ponov-
nega javnega na-
ročila za Izdelavo 
strokovnih podlag 
za izdelavo ŠV/
PIZ za območje 
ureditve naveza-
ve Zasavja na av-
tocesto A1 v Sektor 
za izvajanje javnih 
naročil na DRSI. 

 � 24. november 2020: prip-
ravljena podrobna pojasnila na 
dopis Občine Prebold.

 � 18. december 2020: Komisija 
za potrjevanje projektnih nalog 
je na DRSI potrdila dopolnjeno 
projektno nalogo (podpisano 
od vseh treh občin) za Izdelavo 
strokovnih podlag za izdela-
vo ŠV/PIZ za območje ureditve 
navezave Zasavja na avtocesto 
A1.

 � 23. december 2020 je DRSI ob-
javila razpis za Izdelavo stro-
kovnih podlag za izdelavo ŠV/
PIZ za območje ureditve na-
vezave Zasavja na avtocesto 
A1 (JN007966/2020-B01), 24. 
decembra 2020 objavljen tudi 
na portalu eJN (2020/S 251-
631228). Datum/Rok za oddajo 
ponudb je bil 5. februar 2021. 
Iz navodil za pripravo ponud-
be (točka 2.9 Obvestilo o oddaji 
naročila) izhaja, da naročnik 
najpozneje v 90 dneh od roka 
za oddajo ponudb sprejme od-
ločitev o oddaji naročila in jo 
objavi na portalu javnih naro-
čil, tj. najpozneje 5. 5. 2021.

Aktivnosti v letu 2021
 � 18. januar 2021: konzultant je 

pripravil informacije o načrto-
vanih aktivnostih na projektu 
navezave Zasavja na AC.

 � 31. januar 2021: objavljen raz-
pis DRSI za Izdelavo strokov-
nih podlag za izdelavo ŠV/PIZ 
za območje ureditve nave-
zave Zasavja na avtocesto A1 
(JN007966/2020-B01); do dne 
31. 1. 2021 niso prispela vpraša-
nja ponudnikov. 

 � 5. februar 2021: na razpis DRSI 
za Izdelavo strokovnih podlag 
za izdelavo ŠV/PIZ za obmo-
čje ureditve navezave Zasavja 
na avtocesto A1 (JN007966/
2020-B01) je prispela ena po-

nudba. Odpiranje ponudb je bilo 
5. februarja 2021. 

 � Februar/Marec 2021: Kon-
zultant je pregledal ponudbo, 
izdelal analizo ponudbe z ra-
čunsko kontrolo ter pripravil 
Poročilo o pregledu in oceni 
ponudbe; to je 9. 2. 2021 posre-
doval na DRSI v Sektor za javna 
naročila. Po pregledu Poročila o 
pregledu in oceni ponudbe pre-
ostalih članov Strokovne ko-
misije, ki vodi postopek oddaje 
javnega naročila, DRSI sprejme 
sklep o oddaji naročila.

 � 18. marec 2021: podpisana je 
pogodba s podjetjema PNZ sve-
tovanje projektiranje, d. o. o., 
Ljubljana (vodilni partner) in 
BPI, d. o. o., Maribor (partner) 

za Izdelavo strokovnih podlag 
za izdelavo ŠV/PIZ za 
območje ureditve na-

vezave Zasavja na av-
tocesto A1 (pogodba 
DRSI, št. 2431-20-
001742/0).

 � 7. april 2021: 
izvedena je bila 

uvedba v delo s podje-
tjema PNZ svetovanje 
projektiranje, d. o. o., 

Ljubljana (vodilni partner) in 
BPI, d. o. o., Maribor (partner) 
za Izdelavo strokovnih podlag 
za izdelavo ŠV/PIZ za območje 
ureditve navezave Zasavja na 
avtocesto A1 (pogodba DRSI, št. 
2431-20-001742/0). 

 � 16. april 2021: delovni sestanek 
na občini Trbovlje (prisotni na 
sestanku: Jasna Gabrič, Andreja 
Bienelli Kalpič, Jana Škorjanc, 
Mojca Novak); tema sestanka 
je bila izvedba javnega naroči-
la za Izdelavo študije variant/
predinvesticijske zasnove v 
postopku priprave RPN za ob-
močje ureditve navezave Za-
savja na avtocesto »Šentrupert 
(A1)–Prebold–Trbovlje–Hra-
stnik (G2-108)«. Ugotovljeno 
je bilo, da občine niso načrto-
vale sredstev za izvedbo javne-
ga naročila, zato bo ga. Gabrič 
podala predlog, da tudi študijo 
variant/predinvesticijsko za-
snovo naroči DRSI. 

 � 20. april 2021: ga. Gabrič je 
konzultantu podala informa-
cijo, da bo v dogovoru z DRSI, 
DRSI izvedla javno naročilo za 
Izdelavo študije variant/pre-
dinvesticijske zasnove v po-
stopku priprave RPN za obmo-
čje ureditve navezave Zasavja 
na avtocesto »Šentrupert (A1)–
Prebold–Trbovlje–Hrastnik 
(G2-108)«.

 � 20. april 2021: DRSI je podal 
Kontrolni list naročila za Iz-
delavo študije variant/predin-
vesticijske zasnove v postop-
ku priprave RPN za območje 
ureditve navezave Zasavja na 
avtocesto »Šentrupert (A1)–
Prebold–Trbovlje–Hrastnik 
(G2-108)« za začetek javnega 
naročila (priprava razpisne do-
kumentacije).

 � V mesecu maju 2021 je bila izde-
lana razpisna dokumentacija za 

V letu 2019 so bile izvedene še naslednje 
aktivnosti v povezavi z dokumentacijo:

 � Izdelana je bila projektna naloga za izdelavo študije va-
riant/predinvesticijska zasnova (v nadaljevanju: ŠV/PIZ) 
v postopku priprave RPN za območje ureditve Zasavja 
na AC.

 � Izdelana je bila projektna naloga za izdelavo strokov-
nih podlag (na ravni idejne zasnove).

 � Usklajene in potrjene so bile projektne naloge z DRSI.
 � Pripravljena je bila razpisna dokumentacija za izved-

bo javnega naročila za izdelavo strokovne podlage (na 
ravni idejne zasnove).

 � Pripravljena je bila razpisna dokumentacija za izvedbo 
javnega naročila za izdelavo predinvesticijske zasnove.

 � Pripravljena je bila razpisna dokumentacija za izvedbo 
javnega naročila za izdelavo regionalnega prostorske-
ga načrta.
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Izdelavo študije variant/predin-
vesticijske zasnove v postopku 
priprave RPN za območje uredi-
tve navezave Zasavja na avtoce-
sto »Šentrupert (A1)–Prebold–
Trbovlje–Hrastnik (G2-108)« 
in usklajena s sektorjem za javna 
naročila na DRSI. Aktivnosti za 
pripravo in uskladitev razpi-
sne dokumentacije so potekale 
od 20. 4. 2021, ko je DRSI podal 
Kontrolni list naročila, do objave 
javnega naročila.

 � 19. maj 2021: objavljeno je bilo 
javno naročilo male vrednosti z 
naslovom Izdelava ŠV/PIZ v po-
stopku priprave RPN za območje 
ureditve navezave Zasavja na 
AC Šentrupert (A1)–Prebold–
Trbovlje–Hrastnik G2-108 (ob-
java JN003218/2021-W01). Rok 
za oddajo ponudb je bil 8. junij 
2021. DRSI je v 90 dneh od roka 
za oddajo ponudb sprejel odlo-
čitev o oddaji naročila in jo ob-
javil na portalu javnih naročil.

 � 8. junij 2021: izvedeno je bilo 
odpiranje ponudb za javno na-
ročilo male vrednosti z naslo-
vom Izdelava ŠV/PIZ v postop-
ku priprave RPN za območje 
ureditve navezave Zasavja na 
AC Šentrupert (A1)–Prebold–
Trbovlje–Hrastnik G2-108 (ob-
java JN003218/2021-W01). Na-
ročnik je prejel eno ponudbo, ki 
izpolnjuje vse zahteve in pogoje 
za tehnično in strokovno spo-
sobnost iz razpisne dokumen-
tacije, vendar presega za cca 25 
% ocenjene vrednosti oz. višino 
zagotovljenih sredstev za pred-
metno naročilo. 

 � 24. junij 2021: naročnik in 
strokovna komisija sta odloči-
la, da se ponudbo izključi kot 
nedopustno in predmetno na-
ročilo ne odda skladno z opre-
deljenimi pojmom dopustnosti 
29. točke prvega odstavka 2. 
člena ZJN-3. Strokovna komi-
sija predlaga, da se za oddajo 
istega naročila izvede nov po-
stopek, in sicer s pogajanji brez 
predhodne objave, na podlagi 
točke b) prvega odstavka 44. 
člena ZJN-3. Odločitev je bila 
objavljena 24. 6. 2021 in je bila 
pravnomočna 5. 7. 2021.

 � 10. junij 2021: delovni je bil 
izveden sestanek v povezavi 
z izdelavo strokovnih podlag 
za izdelavo ŠV/PIZ za območje 
ureditve navezave Zasavja na 
avtocesto, ki so se ga udeležili 
predstavniki naročnika, projek-
tanta in konzultanta.

 � 15. julij 2021: naročnik je ob-
javil Sklep o začetku postop-
ka javnega naročila s pogajanji 
brez predhodne objave, na pod-
lagi točke b) prvega odstavka 
44. člena ZJN-3 (oznaka javne-
ga naročila: C-11/21 S). 

 � 22. julij 2021: na portalu javnih 
naročil objavljeno javno naroči-
lo po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave na podlagi 
točke b) prvega odstavka 44. 
člena ZJN-3.

Aktivnosti v povezavi z javnim naročilom 
(naslov: Izdelava ŠV/PIZ v postopku priprave RPN za območje 
ureditve navezave Zasavja na AC Šentrupert (A1)–Prebold–Trbovlje
–Hrastnik G2-108 (št. C-11/21 S, 43001-206/2021, 2431-21-001277):

 � 9. 8. 2021 ob 13.00 je bilo izvedeno javno odpiranje ponudb. Prispela je ena ponudba.
 � 11. 8. 2021 je konzultant pregledal in izvedel računski pregled ponudbe ter isti dan poročilo 

posredoval v Sektor za javna naročila na DRSI.
 � 12. 8. 2021 je DRSI ponudniku posredoval vabilo na pogajanja (dopis, št. 43001-206/2021/16, 

z dne 11. 8. 2021).
 � 18. 8. 2021 so na DRSI potekala pogajanja s ponudnikom za znižanje ponudbene cene. Po-

nudnik je popravljeno ponudbo posredoval na portal javnih naročil 20. 8. 2021, popravljeno 
specifikacijo ponudbene cene, razdelitev predvidenih del po partnerjih in podizvajalcih pa 
je ponudnik posredoval 25. 8. 2021.

 � 26. 8. 2021 je konzultant pripravil dokumentacijo za sklenitev pogodbe in jo posredoval v 
Sektor za javna naročila na DRSI.

 � 26. avgust 2021: v prostorih občine Trbovlje je bil sestanek v povezavi z aktivnostmi po 
konzultantski pogodbi in aktivnostmi za pripravo RPN (prisotne: županja Jasna Gabrič, 
Andreja Bienelli Kalpič, Maja Hvala, Mojca Novak).

 � 9. november 2021: izveden je bil delovni sestanek v povezavi z izdelavo strokovnih podlag 
za izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto, ki so se ga udeležili 
predstavniki naročnika, projektanta in konzultanta. Projektant je predstavil izdelane pre-
veritve variant (variante vzhodnega, srednjega in zahodnega koridorja). Dogovorjeno je 
bilo, da bo do naslednjega sestanka v preglednici povzel variante s tehničnimi podatki (št. 
objektov, dolžine …), prikazal prednosti in slabosti obravnavanih variant ter utemeljil, zakaj 
se nekatere izmed preverjenih variant ne bodo obdelovale.

 � 29. september 2021: z izvajalcema Lineal, d. o. o. (vodilni partner), in ZUM, d. o. o. (partner), 
je bila podpisana pogodba za Izdelavo ŠV/PIZ v postopku priprave RPN za območje ure-
ditve navezave Zasavja na AC Šentrupert (A1)–Prebold–Trbovlje–Hrastnik G2-108 (pogodba 
DRSI, št. 2431-21-001277).

 � 1. oktober 2021: izveden je bil delovni sestanek v povezavi z izdelavo strokovnih podlag za 
izdelavo ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto, ki so se ga udeležili 
predstavniki naročnika, projektanta in konzultanta. Projektant je predstavil dopolnjeno 
gradivo skladno z dogovori s sestanka, ki je potekal v septembru. Dopolnil ga je s pregle-
dnico vseh obravnavanih variant, v kateri je primerjal variante po različnih merilih (št. pre-
mostitev, skupne dolžine premostitev, št. predorov, dolžine predorov, prometne obreme-
nitve, HH-vidik, okolje, prostor …). V gradivu je podal utemeljitev, zakaj nekatere variante 
niso primerne za nadaljnjo obravnavo.

 � 13. oktober 2021: izvedena je bila uvedba v delo podjetja Lineal, d. o. o. (vodilni partner), in 
ZUM, d. o. o. (partner), za izdelavo ŠV/PIZ v postopku priprave RPN za območje ureditve na-
vezave Zasavja na AC Šentrupert (A1)–Prebold–Trbovlje–Hrastnik G2-108 (pogodba DRSI, 
št. 2431-21-001277). Izdelovalcu je bila predana vsa razpoložljiva dokumentacija. 

 � 22. november 2021: izveden je bil delovni sestanek v povezavi z izdelavo ŠV/PIZ in strokov-
nih podlag za ŠV/PIZ za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto A1. Izdelovalec 
strokovnih podlag je podal informacije o izvedenih preveritvah in predstavil izdelovalcu 
ŠV/PIZ potek variant. Izdelovalka ŠV/PIZ je do sestanka pregledala vse obstoječe gradivo 
in podatke ter opozorila na problemske točke. Dogovorjeno je bilo, da izdelovalka ŠV/PIZ v 
decembru pripravi gradivo Elaborat analize stanja. Sestanek s predstavniki občin Trbovlje, 
Hrastnik in Prebold ter Direkcije za infrastrukturo je bil načrtovan v decembru 2021.

 � 25. november 2021: v prostorih Občine Trbovlje in hkrati na daljavo je potekal delovni 
sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki Občine Trbovlje (županja Jasna Gabrič, Maja 
Hvala, Jana Škorjanc Štrakl, Andreja Bienelli Kalpič, Polona Schmit in Maja Kovač), Občine 
Hrastnik (župan Marko Funkel, Tomaž Sihur), Občine Prebold (župan Vinko Debelak), DRSI 
(Tomaž Willenpart), MzI DzKP (Drago Bregar), MOP DzPGS (Barbara Leskovar) in DRI (Moj-
ca Novak). Sestanek je bil sklican z namenom, da se ponovno preveri, ali bi bilo smiselno 
pripraviti državni prostorski načrt, saj je ocenjeno, da gre za takšno prostorsko ureditev, ki 
je pomembna za razvoj obravnavanega območja pa tudi za celotno območje države. Pri-
sotni so sprejeli sklep, da se vsi prisotni strinjajo, da se za prostorsko umestitev navezave 
Zasavja na A1 pripravi državni prostorski načrt (DPN).

 � 21. december 2021 je v prostorih občine Hrastnik in hkrati na daljavo potekala predstavi-
tev variant navezave Zasavja na avtocesto A1 predstavnikom občin Hrastnik, Prebold in 
Trbovlje. Dogovorjeno je bilo, da se do 17. januarja 2022 vse tri občine opredelijo do zanje 
sprejemljive variante oziroma sprejemljivih variant. 

 � 27. december 2021 je bilo gradivo za obravnavo na Vladi RS za sprejetje sklepa, da je pro-
jekt »Ureditev cestne navezave Zasavja na avtocesto (A1) pri Šentrupertu–Prebold–Trbo-
vlje–Hrastnik (G2-108)« prostorska ureditev državnega pomena posredovano prek DRSI 
na MZI.



Pravljična urica v Parku kulture
23. 4. 2022, 17.00–18.00  •  Pravljična urica z ustvarjalno delavnico za mednarodni dan 
knjige in avtorskih pravic. Otroke in mlade bomo popeljali v čarobni svet knjig in zgodb.  
•  (KTS, soorganizatorji: DDT, GESŠ, ZMŠT)  •  Vstop prost

Revija folklornih skupin
Revija otroških folklornih skupin v organizaciji JSKD  •  23. 4.  •  gledališka dvorana DDT  
•  Vstop prost

Prvomajsko počitniško varstvo 
28. in 29. april med 9.00 in 13.00  •  na DPM

Teror
Predstava Prešernovega gledališča Kranj za abonma in izven  •  3. 5. ob 19.30  
•  gledališka dvorana DDT  •  15 €  •  Stik za rezervacije (če so potrebne): 
info@dd-trbovlje.si ali 03 563 34 81 (od 7.00 do 15.00).

Klub prostovoljcev, Društvo prijateljev mladine
petek, 6. maj, ob 18.00  •  na DPM  •  Interaktivne tematske delavnice in izobraževanja: 
Prebudimo kreativca v sebi in otroku – pomen spodbujanja lastne kreativnost in 
kreativnosti otrok   

Razstava plakatov o EU v Parku kulture ob dnevu Evrope
9. 5. 2022, 17.00  •  ZMŠT

Dan teka v Trbovljah, svetovni dan gibanja
10. 5. 2022 od 9. do 12 in od 16. do 19. ure  •  Športni park Rudar.  •  V dopoldanskem 
času organizirane vadbe za otroke vrtcev in osnovnih šol, v popoldanskem času tekalne 
preizkušnje za rekreativce in druge organizirane vadbe.

7. konferenca TRiii – inovativnost v tehniškem
izobraževanju – prispevek k tehnološkemu razvoju 
10. maj 2022 od 9. do 14. ure  •  Kinodvorana DD Trbovlje  •  Vstop prost 

Plesna revija 
Plesna revija v organizaciji JSKD  •  12. 5. 2022  •  gledališka dvorana DDT  •  Vstop prost

Ob svetovnem dnevu družine – 
naj zasijejo iskrice v očeh vsem članom družine
Športna in zabavna tekmovanja vseh članov družine na Kipah  •  15. 5. 2022, nedelja 
ob 9. uri  •  na Kipah  •  Prispevek na družino je 5 EUR (prigrizki in pijača)  
•  Stik za rezervacijo: 041 745 702 (Joži) in 040 792 165 (Mojca)

Revija odraslih folklornih skupin
Letna revija odraslih folklornih skupin v organizaciji JSKD Trbovlje  •  15. 5. 2022  
•  gledališka dvorana DDT  •  Vstop prost

Osrednja prireditev ob 60. letnici OŠ Tončke Čeč
Ob zaključku praznovanja jubilejnega 60. šolskega leta OŠ Tončke Čeč bomo izvedli 
osrednjo prireditev. V avli bo na ogled razstava generacijskih fotografij.  •  17. 5. 2022, 
ob 17.00  •  Delavski dom Trbovlje  •  Prost vstop (oziroma z vabilom) 

Muzeji praznujejo mednarodni muzejski dan
18. 5. 2022  •  Brezplačen vstop v ZMT in virtualni muzej 4. dritl, spremljajoči program in 
presenečenje za Trboveljčane, ki praznujejo 70. rojstni dan

Ustvarjalna delavnica v KTS, Reciklirajmo!
18. 5. 17.00  •  mladinski oddelek knjižnice  •  Vstop prost

Svetovni dan čebel – delavk, ki nam dajo krepčilo in zdravilo
Predavanje o pomenu čebel ob prigrizku iz medu in barvanje panjskih končnic na prostem  
•  20. 5. 2022 – petek ob 9.30  •  Na stopnicah pred Delavskim domom  •  Prispevek na 
osebo 5 EUR – oseba domov odnese izdelek  •  Stik za rezervacijo: 041 745 702 (Joži) in 
040 792 165 (Mojca)

LETNI KONCERT MAŽORET TRBOVLJE
Predstavitev dela z mažoretno-plesnimi točkami  •  20. 5. 2022 ob 19.00  •  DDT  
•  Vstop prost

Čvekarije s podjetnicami iz lokalnega okolja v ZMŠT
21. 5. 2022, 16.00–18.00  •  Podjetniški meet-up s podjetnicami iz lokalnega okolja  
•  Vstop prost

Pravljična urica v KTS, Kmalu bodo počitnice! 
25. 5., 17.00  •  mladinski oddelek knjižnice  •  Vstop prost

Nacionalni teden prostovoljstva, Društvo prijateljev mladine
Vseslovenski prostovoljski dogodek 
• 25. maj ob 10.00 – predstavitev prostovoljnega dela DPM Trbovlje, tržnica Trbovlje 
• 26. maj ob 18.00 – dan odprtih vrat – interaktivna delavnica na temo prostovoljstva 

na DPM 
• 28. maj ob 10.00 – predstavitev prostovoljnega dela DPM Trbovlje, tržnica Trbovlje 

Teden družin, Društvo prijateljev mladine
15.–22. maj 2022  •  akcija  •  Za družine brezplačno 
• 15. maj – Mednarodni dan družin: ob 8.00 izlet za družine na Dolenjsko (obvezne 

predhodne prijave, število mest je omejeno)
• 16. maj–20.maj: natečaj Fotozgodba: družina in prosti čas
• 19. maj ob 17.00 na DPM: izdelajmo družinsko igro 
• 20. maj ob 18.00 na DPM: Klub staršev

Zaključni koncert Glasbene šole Trbovlje »Naš svet glasbe«
Tradicionalni koncert, ki nas vsako leto z novo generacijo mladih glasbenih in plesnih 
umetnikov popelje v zaključek šolskega leta s predstavitvijo najboljših učencev 2021/22: 
tekmovalcev, učencev zaključnih letnikov, orkestrov, komornih skupin in sodobnega plesa.  
•  Četrtek, 26. 5. 2022, ob 19.00  •  v gledališki dvorani DDT  •  vstop s potrdilom PCT  
•  vstopnice 5 €, na prodaj na blagajni DDT

Linhartovo srečanje
Srečanje gledaliških skupin v organizaciji JSKD  •  27. 5. 2022  •  gledališka dvorana DDT  
•  Vstop prost

Od dimnika do dimnika 2022
28. 5.  •  promocijski turistični dogodek Občine Trbovlje in drugih ponudnikov storitev  
•  Prost vstop za ogled znamenitosti in sodelovanje v aktivnostih  
•  Potrebne so rezervacije.

23. srečanje vojnih invalidov Slovenije
28. 5. 2022  •  Športna dvorana Polaj  •  Društvo vojnih invalidov Zasavje

Promenadni koncert Pozdrav našemu mestu
Tradicionalni promenadni koncert OŠ Tončke Čeč in Glasbene šole Trbovlje v počastitev 
občinskega praznika, na katerem obiskovalci uživajo ob glasbi in petju učencev obeh 
šol. Ob lepem vremenu se bo dogodek odvijal na strehi Zavoda za mladino in šport, ob 
slabem pa v zgornji avli Delavskega doma Trbovlje.  •  31. 5. 2022, pol ure pred začetkom 
občinske proslave ob občinskem prazniku  •  Delavski dom Trbovlje avla/ob lepem 
vremenu streha ZMŠT-ja  •  Vstop prost

Odprtje razstave likovnih izdelkov učencev OŠ Tončke Čeč
Po promenadnem koncertu Pozdrav našemu mestu bodo na ogled likovni izdelki učencev 
OŠ Tončke Čeč, ki nastajajo celotno šolsko leto. Letos pa bomo razstavo v delu posvetili 
tudi 70-letnici našega mesta.  •  31. 5. 2022 (do 12. 6. 2022), pol ure pred začetkom 
občinske proslave ob občinskem prazniku  •  Delavski dom Trbovlje, zgornja avla  
•  Vstop prost

Razstava »100 let (organiziranega) 
nogometa v Trbovljah«, Zasavski muzej Trbovlje
Predstavitev začetkov (organiziranega) igranja nogometa v Trbovljah in njegov razvoj ter 
pomen za Trbovlje in Slovenijo.  •  torek, 31. 5. 2022, ob 18.00  •  Zasavski muzej Trbovlje  
•  Odprtje: prost vstop, drugače 3 €

KOLEDAR DOGODKOV



4. DRITL
VIRTUALNI MUZEJ RUDARSTVA

DELAVSKI DOM TRBOVLJE

Kjer na edinstven način doživite delovni dan rudarjev, sodobna tehnologija pa 
vam omogoči pogled v preteklost in adrenalinske užitke sedanjos�.  
Obisk rezervirajte s klicem na številko 051 626 296 ali s sporočilom na e-naslov 
info@4dritl.si.

Vstopnina:
10 evrov za odrasle
5 evrov za otroke

KUPON
20% popusta 

do 15. maja 2022

DELAVSKI DOM TRBOVLJE
SOBA POBEGA POBEG IZ RUDNIKA

VIRTUALNI MUZEJ RUDARSTVA

Zabavna in poučna igra za skupine 3 - 6 igralcev, ki se podajo na pot reševanja 
ponesrečenih rudarjev. Si upate? Najhitrejši se boste vpisali na "steno legendarnih 
knapov". 
Obisk rezervirajte s klicem na številko 051 626 296 ali s sporočilom na e-naslov 
info@4dritl.si vsaj 48 ur pred želenim obiskom.
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Vstopnina: 
60 evrov za skupino. Priporočamo, da so udeleženci Pobega iz rudnika starejši od 8 let.

Po knjižnici s Tončkom Knjigoljubom,
maskoto mladinskega oddelka 

CENA: 5 € na osebo
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Za rezervacijo termina pokličite na 03 56 25 712

ali nam pišite na e-poštni naslov

knjiznicatrb@trb.sik.si.

Otroci, starši, ali veste, koliko zanimivega je v naši

knjižnici? 

Naš bralni črviček Tonček Knjigoljub vas vabi na

sprehod med knjižnimi policami, skupaj pa boste

pokukali tudi v najbolj skrite kotičke.

Za otroke, ki ta kuponček natisnjen prinesejo

s seboj do konca meseca marca 2022, je

ogled knjižnice brezplačen. 
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JAVNI ZAVODI VABIJO K OBISKU



Marca in aprila ob 
nakupu publikacije
Muzej smo vsi! 
ZMT 70 let 
brezplačen 
ogled 
muzeja.

Ulica 1. junija 15, Trbovlje       t   030 203 105       e   info@muzejzmt.si       muzejZMT      zasavski-muzej-trbovlje.siKUPON

Publikacija Muzej smo vsi! ZMT 70 let ob kratki zgodovini muzeja predstavlja zastopnike 
prevladujočih poklicnih skupin in dejavnosti v Zasavju ter posameznike izstopajočih dosežkov, 
naslednike tistih, ki so na področju umetnosti, športa in kulture ponesli ime Zasavja daleč čez 
njegove meje.Jana Mlakar Adamič

MUZEJ SMO VSI! 
ZMT 70 LET   

KIPARSKA ZBIRKA 
STOJANA BATIČA 

SREČNO ... 
ČRNE DOLINE

V ZMT si lahko marca in aprila ogledate razstave:

VSTOPNINA: odrasli 3€, upokojenci in šolska mladina 2€

Po kolesarskih poteh z vodnikom

ZMŠT - 
PODMEJA - 

MRZLICA - ZMŠT

19,7 km 1086 vm 3,5 h

švicmeterZMŠT - 
SVETA PLANINA - 

MRZLICA - KAL - 
ŠMOHOR - ČEČE - 

ŽREBLJEV HRIB - 
ZMŠT  

75 km 2800 vm 10-11 h

švicmeterZMŠT - 
DOBOVEC - 

KUM - ZMŠT

25 km 1200 vm 4,5 h

švicmeterZMŠT - 
ČEBINE - SVETA 

PLANINA  - ZMŠT

12,4 km 778 vm 3 h

švicmeter

 Za dodatne informacije in rezervacije kolesarjenja z vodnikom nam pišite 
na info@zmst.si ali obiščite našo spletno stran www.zmst.si.

ZMŠT

Kal

Šmohor

Mrzlica

Kum

Sava

Dobovec

ZMŠT

ZMŠT

Podmeja

Gabrsko

Sveta Planina

Klek

ZMŠT

Čebine

Mrzlica

Ulica 1. junija 18, 1420 Trbovlje info@zmst.si03 56 12 887 www.zmst.si
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 Cena vodene ture je odvisna od števila udeležencev in časa trajanja ture - od 80 eur dalje.

Ulica 1. junija 18, 1420 Trbovlje booking@zmst.si03 56 12 883 - hostel pisarna, 03 56 12 887 - recepcija www.zmst.si

HOSTEL TRBOVLJE

Hostel Trbovlje vam nudi prenočitvene kapacitete:
- 3x dvoposteljna soba 
(z opcijo dodatnega ležišča, zasebna kopalnica z wc-jem),
- 1x dormitorij 
(soba s skupnimi ležišči, 14 postelj, skupne kopalnice in wc-ji),
- 2x apartma 
(dve spalnici s skupno kopalnico, wc-jem in kuhinjo).

Rezervacije sprejemamo na:
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N
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V

Cena nastanitve od 18 eur dalje.

IZBERITE IN IZREŽITE SVOJE DOŽIVETJE



KTS, Samostojna počitniška delavnica – Naprstne lutke
Od 21. 2. do 26. 2., 9.00–19.00 (od ponedeljka do petka), 8.00–13.00 (sobota)  
•  mladinski oddelek knjižnice  •  vstop prost

Slikarska razstava Bogdana Baroviča
Bogdan Barovič bo predstavil izbor slik iz zadnjih let  •  od 17. 2. do 5. 3. 2022  •  Galerija 
DDT  •  Vstop prost

Kurenti po ulicah Trbovelj
Sobota, 26. februar, ob 15.00  •  na različnih lokacijah po Trbovljah

Razstava v oknu knjižnice ob 70-letnici mesta
V mesecu marcu  •  OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Klub prostovoljcev
Petek, 4. marec, ob 18.00  •  na DPM  •  Interaktivne tematske delavnice in izobraževanja 
v Društvu prijateljev mladine; Tema: obvladovanje čustev – prepoznavanje lastnih 
čustvenih stanj in pomoč otrokom pri prepoznavanju njihovih čustvenih stanj

Recital poezije ob 8. marcu 
8. 3., 17.00  •  Park kulture •  KTS, soorganizatorja: DDT, GESŠ

PONČ & SONČ V ZMŠT (potopisno predavanje) – Turčija
9. 3. 2022, 18.00–20.00  •  V ZMŠT se nam bosta pridružila Ponč & Sonč. Sta pustolovca, 
ki nam bosta predstavila odlično potovanje v zahodnem delu ZDA, odpravo v Mehiko in 
pohajkovanje po mistični Turčiji. Popotnika bi seveda odneslo še na kak drug konec sveta, 
če jima poti ne bi prekrižala trenutna situacija. Pa sta ostala doma? Seveda ne! Dogajanje 
bo v klubu ZMŠT potekalo ob sredah ob 18. uri. Prijazno vabljeni v klub ZMŠT-ja, ne bo 
vam žal.  •  Vstop prost

Koncert Božidarja Wolfanda - Wolfa
Koncert zabavne glasbe  •  9. 3. ob 19.00  •  gledališka dvorana DDT  •  17 €

Najlepši slovenski animirani filmi
Na sporedu otroškega abonmaja bo izbor animiranih filmov slovenskih avtorjev  
•  12. 3. 2022 ob 10.30  •  kinodvorana DDT  •  4 €  •  rezervacije: info@dd-trbovlje.si 
ali 03 563 34 81 (od 7.00 do 15.00)

Šola za žene
Predstava SNG Drama Maribor za abonma in izven  •  15. 3. ob 19.30  •  kinodvorana 
DDT  •  15 €  •  rezervacije: info@dd-trbovlje.si ali 03 563 34 81 (od 7.00 do 15.00)

Občinski otroški parlament na temo 
Moja poklicna prihodnost, Društvo prijateljev mladine
Udeleženci: učenci trboveljskih osnovnih šol  •  sreda, 16. marec, ob 10.00  
•  v sejni dvorani Občine Trbovlje ali prek Zooma

Pravljična urica v Knjižnici Toneta Seliškarja: 
Papirnate rože, okrasimo okno
16. 3., 17.00  •  mladinski oddelek knjižnice  •  vstop prost

Repa velikanka
Lutkovna predstava Lutkovnega gledališča Velenje za otroški abonma in izven  
•  19. 3. ob 10.30  •  kinodvorana DDT  •  4 €  •  rezervacije: info@dd-trbovlje.si 
ali 03 563 34 81 (od 7.00 do 15.00)

Ogled naravnega bisera – Mitovškega slapa in stare 
plovne poti ob Savi do Prusnika s Turističnim društvom Trbovlje
Ob svetovnem dnevu voda nam bo o pomembnosti vode in zajetja podala razlago ga. 
Vlasta Medvešek Crnkovič.  •  22. 3. 2022, torek ob 9.30  •  se zberemo na parkirišču TDT 
in se z osebnimi avtomobili odpeljemo do bencinskega servisa MOL.  •  Ogled je brez-
plačen.  •  Zaželena je prijava do 18. 3. 2022, petek  •  Stik za prijavo: 041 745 702 (Joži) in 
031 728 031 (Meti) 

Sejem prostovoljstva
24. 3. 2022, 10.00–15.00  •  Začni svojo pustolovščino: postani prostovoljec. V ZMŠT-ju 
podpiramo in spodbujamo kulturo prostovoljstva v lokalnem in globalnem smislu. Vabi-
mo vse mlade in mlade po srcu, da se nam pridružijo na Sejmu prostovoljstva, na katerem 
bomo sejali znanje o prostovoljnem delu in spoznali koncept ESC mednarodnega prosto-
voljstva. Vabimo vas, da se nam kot bodoči prostovoljci pridružite.  •  Vstop je prost.

»Mamicam in ženam«, koncert predšolskih 
plesnih in glasbenih skupin v Glasbeni šoli Trbovlje 
Marec je mesec, ko praznujemo dan žena in materinski dan, mi pa združimo v dan 
koncerta vse mamice, babice, ženske, ki skrbijo, da družinsko življenje in otroški dnevi 
tečejo mirno, lepo, toplo in skrbno.  •  Četrtek, 24. 3. 2022, ob 16.45  •  v dvorani GŠ 
Trbovlje  •  Vstop s PCT-potrdilom

Proslava ob 60-letnici Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje 
24. marec 2022 ob 18. uri  •  Gledališka dvorana DD Trbovlje  •  Vstop je prost.  
•  Obvezna rezervacija na tajnistvo@stps-trbovlje.si

60 let STPŠ
Fotografska razstava ob 60. obletnici ustanovitve Srednje strojne in poklicne srednje šole 
Trbovlje.  •  od 24. do 31. 3. 2022  •  avla DDT  •  Vstop prost

Velikonočne delavnice in 
ohranjanje starih običajev s Turističnim društvom Trbovlje
Barvanje, lepljenje, okraševanje pirhov, izdelava košaric – ohranjanje starih običajev  •  Od 
28. 3. do 8. 4. 2022 določitev datuma in ure po predhodni prijavi, prijave so zaželene 
do 24. 3. 2022.  •  Prispevek za nečlane 5 EUR, sodelujoči bodo svoje izdelke odnesli 
domov.  •  Stik za prijavo: 031 728 056 (Meti)

Območna revija odraslih pevskih zborov
Revijalni nastop odraslih pevskih zborov v organizaciji JSKD Trbovlje  •  30. 3. 2022  
•  kinodvorana DDT  •  Vstop prost

Pravljična urica Pomladna pravljica
30. 3., 17.00  •  mladinski oddelek knjižnice KTS  •  vstop prost

S knjigo na kavo, literarni večer 
Sebastijan Pregelj in njegova knjiga »V Elvisovi sobi«  •  30. 3. 2022, 19.00  •  v DDT (KTS, 
soorganizator: DDT)  •  Vstop prost

Kulturna prireditev ob 120-letnici OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
31. 3. 2022 ob 18. uri  •  DDT (če bodo razmere dopuščale)

Regijski otroški parlament na temo 
Moja poklicna prihodnost, Društvo prijateljev mladine
Udeleženci: učenci občin Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorja ob Savi, Hrastnika in Trbovelj  
•  Ponedeljek, 4. april, ob 10.00  •  v sejni dvorani Občine Trbovlje ali prek Zooma

Mentalno zdravje mladih
7. 4. 2022, 16.00–18.00  •  Delavnica, ki pozitivno vpliva na duševno zdravje in krepi 
vire naše moči. Izvajata Tjaša Golob (univ. dipl. soc. ped.) in Aneja Tahirović (mag. lab. 
biomed.)  •  Vstop prost

Klub prostovoljcev 
Petek, 8. april, ob 18.00  •  na DPM  •  Interaktivne tematske delavnice in izobraževanja. 
Tema: z igro odkrivamo svet – pomen igre s perspektive otrok, vrste iger in pomen proste 
igre

Dan za spremembe 
Sobota, 9. april 2022  •  Vseslovenska prostovoljska akcija Slovenske filantropije, katere 
namen je povezovanje ljudi, da skupaj sooblikujemo boljšo družbo. S sloganom Ne 
prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI vabimo občane, da vsaj za en dan postanejo 
prostovoljci in prostovoljke pri projektu, ki ga sooblikujemo skupaj.

Športne igre za društva vojnih invalidov Slovenije 
9. 4. 2022  •  izvajalo se bo predvsem v DDT  •  Društvo vojnih invalidov Zasavje

S knjigo na kavo, literarni večer
Erica Johnson Debeljak in njena knjiga Devica, kraljica, vdova, prasica  •  13. 4. 2022 19.00  
•  v DDT (KTS, soorganizator: DDT)

Fina glina
Razstava glinenih izdelkov Deje Hauptman  •  od 12. do 24. 4. 2022  •  galerija DDT  
•  vstop prost

Velikonočno ustvarjalno druženje, Društvo prijateljev mladine
Sobota, 16. april, ob 10.00  •  na DPM 

Pohod z baklami na Čebine – ne pozabimo zgodovinskih dogodkov
Peš z baklami do Barličeve domačije (prevoz tudi z avtobusom) – do cerkve na Čebinah, 
potem z baklami do Barličeve domačije, kjer bodo prireditev, ogled muzeja in pogostitev  
•  17. 4. 2022, nedelja ob 21. uri bo prireditev, avtobus bo odpeljal ob 20. uri z 
avtobusne postaje Spar pri tržnici na Trgu svobode ter pobere še potnike pri 
Zdravstvenem domu Trbovlje, nazaj odpelje ob 22.15  •  Dogodek bo pred Barličevo 
domačijo na Čebinah  •  Vstop prost  •  Stik za avtobus: 041 745 702 (Joži) in 031 728 056 
(Meti)

Pravljična urica v KTS, Andersenova pravljica
20. 4., 17.00  •  mladinski oddelek knjižnice  •  Vstop prost

Ob svetovnem dnevu zemlje 
olepšajmo Trbovlje, naj zasije ob svojem prazniku
Turistično društvo pripravi sadike (grmovnice, cvetoče trajnice) in jih skupaj s Komunalo 
zasadi na prej dogovorjenih mestih  •  22. 4. 2022 – petek, povabljeni občani ob 9. uri  
•  Dogodek bo na več lokacijah v Trbovljah  •  Vabljeni vsi, ki želite olepšati naše mesto  
•  Stik za razpored na lokacije: 041 745 702 (Joži) 

KOLEDAR DOGODKOV
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TRBOVELJSKI GODBENIKI 
SPET RAZVESELILI POSLUŠALCE

KOLESARSTVO V RAZCVETU

Delavska godba 
Trbovlje je po 

koncertni sezoni 
2020/21, ki sta jo 

zaznamovali epidemija 
koronavirusa in 

posledično odpoved 
večine aktivnosti, z 

lanskim decembrom 
spet vstopila v boljše 

čase. 

Kolesar Leon Klopčič 
je bil 27. januarja 

izbran v ožji krog 14 
kolesarjev in opravil 

trening z znanim 
kolesarjem Matejem 
Mohoričem v Vipavi, 

ki v KZS prek svoje 
fundacije sodeluje pri 

podpori mladinske 
reprezentance.

Blaž Šoba, 
Delavska godba Trbovlje

Sebastjan Klopčič

Godbeniki so pod vodstvom 
profesorja Jožeta Kotarja izved-
li celovečerni koncert »S korono 
v zgodovino«, na katerem je bilo 
mogoče prisluhniti najrazličnej-
šim glasbenim žanrom – od kla-
sike, opere in folklorne glasbe do 
popevke in latinoritmov, da bi 
vsak poslušalec v programu lah-
ko zase našel tisto, kar je v zad-
njih dveh letih najbolj pogrešal. 
Priprava koncertnega dogodka je 
bila tokrat še posebej zahtevna, 
saj je vseskozi vladala negotovost, 
ali bo izvedba sploh mogoča. Brez 
praznih stolov, ki so ločevali pred-

Kolesarje je nagovoril pred 
treningom, jim podal nekaj upo-
rabnih nasvetov, z njimi pa med 
treningom delil tudi svoje bogate 
izkušnje. Opravili so prijeten 110 
km dolg trening; še zadnji v vrsti 
je potekal v soboto, nato pa se bo z 
državnim prvenstvom na velodro-
mu začela letošnja sezona. Tek-

stavnike različnih gospodinjstev, 
tokrat še ni šlo, kljub temu pa je 
bil prostor izkoriščen dovolj dob-
ro, da je bila dvorana razprodana. 
Čudovit večer, po katerem se je 
zvrstilo veliko pozitivnih odzivov, 
predstavlja godbenikom dobro po-

potnico in upanje, da je čas odpo-
vedovanja koncertov končan. Prav 
zato so takoj po vstopu v novo leto 
že zavihali rokave in resno popri-
jeli za delo, saj jih poleg priprave 
na nove koncertne večere čaka tudi 
cela vrsta drugih projektov, med 

katerimi izstopata prenova godbe-
nega doma in začetek organizaci-
je 120-letnice, ki bo zaznamovala 
prihodnje leto – leto 2023. Godbe-
niki že zdaj obljubljajo, da prazno-
vanje visokega jubileja prinaša kar 
nekaj presenečenj.

Delavska godba Trbovlje, foto Robert Ahlin

movanje bo potekalo ta konec te-
dna na veledromu v Novem mestu. 
Držite pesti, da bo bil tudi mlad 
Trboveljčan med mladinsko elito.

V preteklem letu je Leon zasedel 
9. mesto v skupnem seštevku za 
pokal Slovenije, dosegel pa je tudi 
nekaj dobrih rezultatov v tujini. V 

Trbovljah se kali še nekaj kolesar-
jev in kolesarka, ki so zelo uspešni 
v svojih kategorijah in vsi trenirajo 
v klubu Tanin Sevnica.

Trboveljčan Leon Klopčič
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»IZZIVOV NAM NE MANJKA, ME PA DOZDAJŠNJI 
RAZVOJ NAVDAJA Z OPTIMIZMOM IN S PONOSOM«

V tokratni številki 
časopisa smo 

k pogovoru 
povabili direktorja 

Zdravstvenega 
doma Trbovlje in z 
njim spregovorili o 

aktualnih temah, 
med drugim tudi 

o novostih, ki se 
obetajo v povezavi 

s trboveljskim 
zdravstvenim domom. 

Vodenje Zdravstvenega doma 
Trbovlje ste prevzeli pred približ-
no štirimi leti, pred dvema letoma 
pa se je zaradi prisotnosti virusa 
življenje vseh nas obrnilo na gla-
vo. Kako se je spremenil vaš vsak-
dan, vsakdan vaših sodelavcev in 
kako prisotnost virusa vpliva na 
delo, ki ga opravljate?

»Drži. Prvi dve leti in pol je bilo 
zelo stresno obdobje zaradi po-
manjkanja zdravnikov in postav-
ljanja usmeritev strategije razvoja 
ZD Trbovlje. Potem ko smo posta-
vili neke zdrave temelje, ko so se 
zadeve dejansko začele premika-
ti v pozitivno smer, pa se je zgo-
dil covid, ki je, tako kot ste rekli, 
življenje vseh nas obrnil na glavo. 
Verjetno je bilo najhuje na začetku, 
ko dejansko nismo vedeli, kaj se bo 
zgodilo, v katero smer bo šlo vse 
skupaj. Verjetno nas je bila večina 
prepričana, da bo virus v mesecu ali 
dveh odšel iz našega življenja. No, 
pa vztraja še danes. Mislim, da smo 
bili na začetku eni izmed prvih, ki 
smo dejansko preventivno zaprli 
zdravstveni dom za nenujne de-
javnosti, dan ali dva pozneje pa je 
prišlo tudi navodilo ministrstva za 
zdravje, da se vse nenujne dejav-
nosti zapirajo. Bili smo tudi prvi, ki 
smo predlagali organizacijo skupne 
vstopne covidne točke za celotno 
Zasavje, vendar pri drugih zavodih 
za to ni bilo posluha. Zanimivo, dan 
ali dva pozneje, pride enako navo-
dilo ministrstva za zdravje. Nekaj 
časa smo potem testiranja dejansko 
izvajali na enem mestu za celotno 
Zasavje, vendar pa so ostali težili k 
temu, da testiranja in preglede po-
tencialno okuženih prebivalcev iz-
vaja vsak zdravstveni dom posebej. 
Mi smo želeli zadevo centralizira-
ti predvsem zaradi preprečevanja 
širjenja okužb med zdravstvenimi 
delavci. Tisto začetno obdobje je 
bilo res zelo stresno.

INTERVJU Z DIREKTORJEM ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE 
DR. DENISOM TOMŠETOM

Uredništvo

Danes pa je, na žalost, covid 
postal del našega vsakdana in smo 
se z njim nekako navadili živeti. 
Pravzaprav danes izvajamo celoten 
program, ki ga ZD Trbovlje prizna 
ZZZS, poleg tega pa še vse, kar je 
povezano s covidom, torej hitra an-
tigenska testiranja, PCR-testiranja, 
cepljenje, dodatno izvajamo triažo 
pred vstopom v ZD … Skrbita me 
predvsem utrujenost in izgorelost 
sodelavcev, ki dejansko že dve leti 
in pol dajejo od sebe več kot le svoj 
maksimum. Nekaj dodatnih zapo-
slitev smo sicer uspeli realizirati, v 
veliki večini pa se v vse dodatne za-
dolžitve vključujejo redno zaposle-
ni. Ne samo zaposleni v zdravstveni 
dejavnosti, izjemno velike so tudi 
obremenitve vsega preostalega 
kadra, torej upravno-administra-
tivnih služb. Ogromno je zbiranja 
podatkov, analiz, poročil … To sem 
sicer že večkrat poudaril, ampak 
resnično sem neizmerno ponosen 
na vse sodelavce. To, da je danes ZD 
Trbovlje v izjemno dobri finančni 
situaciji, da je realizacija programa 
kljub covidu v celoti dosežena in 
presežena, da je pokritost z zdrav-
niki izjemno dobra …, je zasluga 
prav vseh zaposlenih v ZD Trbovlje. 
Upam, da to občutijo tudi pacien-
ti, zaradi katerih navsezadnje tudi 
obstajamo.«

Kaj je bil največji izziv, s kate-
rim ste se kot direktor zdravstve-
nega doma srečali?

»V prvi vrsti je bil izziv, kako 
zagotoviti zdravnike, predvsem v 
ambulantah družinske medicine, in 
kako ZD Trbovlje pomakniti v pozi-
tivno smer, kar se tiče razvoja. Imel 
sem občutek, da je vse skupaj ne-
kako v mrtvem teku, apatično … In 
najprej je bilo treba ustvariti dobre 
delovne pogoje, da bodo zdravniki 
in drugi zdravstveni delavci sploh 
želeli delati v ZD Trbovlje. Zahtevati 

od njih, da mesečno opravijo 300 in 
več ur delovnih obveznosti, gotovo 
ni najboljši argument za zaposlitev. 
Zato pri nas nikogar od zdravnikov 
ne silimo, da poleg rednega dela v 
svoji ambulanti tudi dežura v UC v 
okviru NMP. Seveda je to zažele-
no in nekateri se vključujejo tudi v 
službo NMP, za kar se jim na tem 
mestu zahvaljujem. Tistemu, ki 
tega ne želi ali ne zmore, se v NMP 
ni treba vključevati. Danes mladim 
veliko pomenita tudi prosti čas in 
družina, ne samo delo, pri starej-
ši generaciji pa je bilo to drugače. 
Drugi velik izziv je bil tudi, kako 
motivirati zaposlene, da bodo na-
redili več, kot jim je treba narediti 
za realizacijo programa. In v neka-
terih službah smo našli stimula-
tivne možnosti nagrajevanja. Tako 
je bolje preskrbljeno za prebivalce, 
povečuje pa se tudi prihodek ZD Tr-
bovlje. Na žalost v vseh službah to 
ni bilo mogoče, saj ni vira za pre-
seganje realizacije. Veliko smo na-
redili tudi na povečanju pripadnosti 
ZD Trbovlje pri zaposlenih. Orga-
nizirati smo začeli redna druženja, 
kar je sicer zdaj, v obdobju covida, v 
veliki meri onemogočeno; velik po-
udarek dajemo na oblačila z logo-
tipom ZD Trbovlje in podobno. Za-
poslenim se trudimo omogočiti tudi 
uporabo najsodobnejših naprav. 
Menim, da so se tudi tu stvari pre-
maknile na bolje. Gotovo pa je bil 
ogromen izziv tudi prilagoditi delo 
covidu, o čemer sem veliko povedal 
pri prejšnjem vprašanju. Menim, da 
nam je tudi to zelo dobro uspelo.«

Naše bralce gotovo zanima, ali 
se na področju programov obetajo 
spremembe, novosti. Če se, katere?

»V zadnjih letih je bilo pre-
cej novosti. Dobili smo dva nova 
centra, in sicer Center za duševno 
zdravje otrok in mladostnikov ter 
Center za duševno zdravje odraslih, 

kar je velika dodana vrednost za 
celotno Zasavje. Bolezni in stanja, 
povezana s psihičnimi težavami, 
ki so velikokrat posledica socialnih 
stisk, je v Sloveniji, še posebej pa v 
Zasavju, skrb vzbujajoča. Veliko je 
tudi oseb, ki na tem področju pot-
rebujejo pomoč na domu, in tudi 
za te je zdaj poskrbljeno. Razvojna 
ambulanta, v kateri obravnavamo 
otroke s primanjkljajem v razvoju, 
se je najprej razširila s Centrom za 
zgodnjo obravnavo otrok s poseb-
nimi potrebami. Priznanega smo 
imeli 0,4 tima. S koncem leta 2021 
smo dobili priznan celoten tim, kar 
me izjemno veseli, saj so potrebe v 
Zasavju tudi na tem področju zelo 
velike. Potrebnega je bilo zelo veliko 
truda, da smo odgovorne prepriča-
li o nujnosti širitve. V zadnjih letih 
smo povečali tudi program zobnih 
ambulant, in sicer za 0,9 tima (0,6 
na področju šolskih zobnih ambu-
lant in 0,3 na področju zobnih am-
bulant za odrasle). Pridobili smo 
tudi program farmacevtskega sve-
tovalca, ki je v veliko pomoč zdrav-
nikom pri optimiziranju predpiso-
vanja zdravil.

Si pa želimo širitev še na neka-
terih drugih področjih. Gotovo si 
želimo v prihodnjih letih pridobiti 
Center za krepitev zdravja. Dobra 
preventiva je namreč najcenejši in 
najučinkovitejši način zdravljenja. 
Gotovo bomo povečali obseg dela v 
dispanzerju medicine dela, prometa 
in športa ter tako naprej. Idej ima-
mo veliko. Če se vrnem k prejšnje-
mu vprašanju, je gotovo velik izziv 
tudi zagotoviti prostore za vse do-
datne dejavnosti. Verjetno pacienti 
opazijo, da veliko gradimo, prenav-
ljamo … Verjamem, da je to ob nji-
hovem obisku v ZD velikokrat tudi 
moteče, ampak to delamo v prvi 
vrsti za to, da bodo imeli zaposle-
ni boljše pogoje za delo, pacienti pa 
bodo deležni boljše obravnave. Na 
tem mestu bi poudaril tudi odlično 
sodelovanje z Občino Trbovlje, ki 
nam prisluhne in priskoči na po-
moč pri urejanju prostorskih stisk. 
Upam, da nam skupaj čim prej uspe 
realizirati tudi gotovo največji izziv, 
to je prizidek k obstoječi stavbi.«

Kako ocenjujete sodelovanje z 
drugimi zdravstvenimi domovi v 
naši regiji?

»Verjetno prebivalci vedo, da se 
naši pogledi razhajajo predvsem na 
področju organizacije NMP v Za-
savju. Drugače pa je tako, da smo si 
vedno z nekaterimi osebami bližje 
kot z drugimi. Zelo dobro je sode-
lovanje s SBT, velikokrat se slišiva 
in izmenjava mnenja z direktorico 
Zdravstvenega doma Zagorje ob 
Savi, z drugimi malo manj. Smo pa 
vsi direktorji javnih zdravstvenih 
zavodov Zasavja ob zadnjih dneh 
cepljenja podali enotno izjavo za 

Denis Tomše
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INTERVJU Z LETOŠNJO PREJEMNICO NAGRADE 
TONČKE ČEČ ZA DOSEŽKE NA KULTURNEM PODROČJU

Kdo ste, Marina Benetek?
»To vaše vprašanje me je vzpod-

budilo, da sem začela razmišljati, 
kdo sem; do zdaj se nisem ukvarjala 
s tem vprašanjem. Je pa zanimivo, 
kako se predstaviti tistim, ki me ne 
poznajo. Zanje naj povem, da sem 
upokojena učiteljica, ki je skoraj 
več življenja preživela na šoli Alojza 
Hohkrauta kot doma, saj sem bila 
tam učenka, pozneje sem poučeva-
la, postala pomočnica ravnateljice 
in od tam tudi odšla v pokoj. Slovo, 
ki so mi ga pripravile sodelavke, je 
bilo nepozabno; ta dekleta imam 
še vedno rada in ta šola je in ved-
no bo 'moja šola'. Kakšne intimne 
podrobnosti neznancev najbrž ne 
zanimajo, tisti, ki me poznajo, pa 
vedo o meni vse, saj rada govorim 
ter delim s prijatelji vesele in ža-
lostne trenutke.« 

Kaj je najmočneje zaznamovalo 
vaše življenje?

»Verjetno ste pričakovali dru-
gačen odgovor, ki naj bi bil v pove-
zavi z mojim kulturnim udejstvo-
vanjem, vendar ni tako. Najbolj sta 
me zaznamovali bolezen in smrt 
sina. Imel je veliko mojih genov. Bil 
je spreten pisec in govorec, duhovit 
sogovornik. Ja, tak je bil moj Jure, ki 
ga je anevrizma za enajst let prik-
lenila na posteljo in sem ga vsa ta 
leta vsak dan obiskovala v domu 
Franca Salamona. Zadnje leto, ko 
je korona preprečila obiske, je bilo 
grozno. Trpeli smo vsi. Ko je lani 
aprila umrl, sem umrla tudi jaz. 
Rešil me je moj značaj, da sem se 
izvlekla iz obupa in spoznala, da se 
začenja neka nova zgodba. Življenje 
teče naprej in trudim se, da bi op-
timistično vplivala nase pa tudi na 
druge.« 

Zakaj je vaše izražanje po večini 
zaznamovano z rimami, s poezijo?

»Že v osnovni šoli sem po-
skušala s kakšno pesmico in res 
ne vem, kdaj se je zgodilo, da sem 
začela razmišljati v rimah. Ko sem 
napisala prvo priložnostno pesem, 
ni bilo več poti nazaj. 'Če si jo na-
pisala njej, njemu, jo boš pa še meni 
in meni …'. Tako so se vrstili roj-

NAJIN INTERVJU: BOGDAN BAROVIČ Z MARINO BENETEK

Bogdan Barovič, DU 
Trbovlje, Literarni prijatelji

javnost glede nujnosti cepljenja. 
Drugače pa se zelo dobro razumem 
z večino direktorjev javnih zdra-
vstvenih zavodov v Sloveniji. Sem 
tudi predsednik komisije osnovne 
zdravstvene dejavnosti, to je komi-
sija, ki obravnava aktualne teme s 
področja osnovnega (primarnega) 
zdravstva ter predlaga rešitve in 
usmeritve, ter podpredsednik Od-
bora osnovne zdravstvene dejavno-

sti, ki ga sestavljajo vsi zdravstveni 
domovi v Sloveniji. Sem tudi član 
upravnega odbora Združenja zdra-
vstvenih zavodov. Če ne bi uži-
val zaupanja večine kolegov, na te 
funkcije gotovo ne bi bil izvoljen.«

Kako ste zadovoljni z razvojem 
Zdravstvenega doma Trbovlje in 
kakšni so načrti za prihodnost v 
smeri razvoja?

»ZD Trbovlje ima danes več kot 
190 zaposlenih (ko sem prevzel 
vodenje, jih je bilo okoli 130), pri-
hodki pa so se povečali s približno 
5.3 mio. V letu 2017 na skoraj 10 
mio. v letu 2021. V veliki meri smo 
uspeli urediti pomanjkanje zdrav-
nikov, ki je bilo še nekaj let nazaj 
kritično. Menim, da se zaposleni 
v ZD Trbovlje dobro počutijo, da 
radi prihajajo na delo in da so z ZD 

Trbovlje zadovoljni tudi pacienti. 
To mi največ pove in na to sem 
najbolj ponosen. Načrti za pri-
hodnost so gotovo pridobiti nove 
programe in ponuditi prebivalcem 
Zasavja čim večji nabor storitev, 
hkrati pa poskrbeti tudi za ustre-
zne prostore in opremo. Izzivov 
nam ne manjka, me pa dozdajšnji 
razvoj navdaja z optimizmom in s 
ponosom.«

stni dnevi, obletnice, rojstva ali pa 
kar tako, ker mi je prišla na misel 
kakšna aktualna vsebina. Potem 
sem poskusila še po 'trbovsko' pa 
rudarsko vsebino, skratka, da le do-
bim inspiracijo za prvo vrstico, pa 
se odpre in to je to.«

Od kod je v vas toliko optimiz-
ma, dobre volje, samoiniciativne-
ga komuniciranja, tihega čutnega 
vzpodbujanja v ljudeh?

»Tudi sama se včasih sprašu-
jem, od kod jemljem optimizem in 
dobro voljo, po vsem, kar sem že 
doživela. Zaznamovalo me je kar 
nekaj bolezni in osebnih tragedij. 
Toda do zdaj sem uspela, da se ni-
sem prepustila malodušju. Rečem 
si, da za dežjem vedno posije sonce, 
in ko se to zgodi, sem rada vese-
la, pozitivna, tolažim druge; ko bi 
mogoče sama potrebovala tolaž-
bo, grem v družbo, povem kakšen 
vic, tudi zapojem, čeprav ne znam 
peti, a si rečem – ni pomembno, da 
je lepo, glavno da je, da je na glas. 
In tako menjavam razpoloženja in 
se trudim, da prevladajo pozitivna 
čustva.«

Zakaj ste tako zvesti literarnim 
prijateljem z besedo in življenjem?

»Literarni prijatelji imajo po-
sebno mesto v mojem življenju. 
Smo odlična skupina v kateri se iz-
redno dobro počutim, rada prispe-
vam svoj delček k našemu ustvar-
janju. Po eni strani se čudim, kako 
so sploh prišli na idejo, da so me 
predlagali za nagrado Tončke Čeč. 
Po drugi strani pa mi je toplo pri 
srcu ob misli, da so spoznali kaj je 
pravzaprav namen mojega sodelo-
vanja – droben prispevek k uspe-
hu skupine, ki se kaže navzven na 
literarnih večerih in da prinesem 
malo vedrine kadar smo sami. Na 
tem mestu naj jim rečem hvala, ker 
so me velikokrat rešili tesnobnih 
trenutkov. Upam, da tudi jaz njih in 
res sem vesela in ponosna da bom 
prejela to nagrado.« 

Kateri pesnik, pisatelj je ozna-
čil, sooblikoval, spremljal vaše 
razburkano življenje?

»Moje rime so unikatne, prikaz 
trenutnega razpoloženja in značil-
nosti tistega, ki so mu namenjene, 
tako da ne morem reči, da je kate-

ri koli pesnik ali pisatelj vplival na 
moje ustvarjanje. V mladosti sem 
veliko brala, najprej mladinske pi-
satelje, saj sem morala poznati 
vsebino knjig, da me ne bi učen-
ci »okrog prinašali«, ko sem jih 
spraševala za bralno značko. Že pri 
40 letih sem popolnoma oslepela 
na levo oko in od takrat naprej sem 
morala desno malo bolj varovati. 
Kljub temu rada prebiram pesmi in 
tudi romane – ne bom delala rekla-
me, a če imate možnost, preberite 
Belo se pere na devetdeset Bronje 
Žakelj.«

Je kulturna nagrada Občine 
Trbovlje prava vrednota za delo v 
kulturi ter za kulturno bit kraja in 
ljudi?

»Zelo pozdravljam podeljevanje 
nagrad in priznanj za različna pod-
ročja. Ljudje smo že tako li tako bolj 
nagnjeni h kritiziranju in kot pro-
tiutež temu so tudi pohvale. Seve-
da je treba dobro premisliti, komu 
jo namenimo, kar pa je seveda zelo 
težko in odvisno od predlagatelja. 
On te najbolj pozna in najbolj oceni, 
ali si jo zaslužiš. Če se osredinim na 
svoj primer: veliko ljudi se bo spra-
ševalo, kdo pa je sploh ta ženska, 
drugi bodo ocenjevali, da je še ve-

liko takšnih, ki bi si bolj zaslužili to 
nagrado, moji prijatelji pa so oceni-
li, da sem to jaz – vsake oči imajo 
svojega malarja.«

Kaj je nagrada Tončke Čeč vam?
»Meni ta nagrada veliko pome-

ni, čeprav jo sprejemam z mešani-
mi občutki. Ponosna sem da je nek-
do vendarle prepoznal moj skromen 
doprinos v mozaiku našega kraja in 
pa misel, da je nekje nekdo ki bi si jo 
morda bolj zaslužil. A tako je življe-
nje - drugo leto bodo spet podelje-
vali nagrado.« 

Kaj bi storili še enkrat v življe-
nju in česa si ne bi nikoli želeli?

»Brez najmanjšega dvoma bi 
se še enkrat ali pa stokrat v življe-
nju odločila za učiteljico – to je bil 
moj sanjski poklic. Že od otroških 
let sem se vedno igrala šolo. Ot-
roci smo z opeko pisali in risali po 
stenah, seveda sem vedno hotela 
biti učiteljica – 'drugače se pa ne 
grem'. Težko vprašanje, česa ne bi 
nikoli ponovila, saj pravzaprav ne-
ljubi dogodki pridejo, ko jih ne pri-
čakuješ, in se nanje sploh ne moreš 
pripraviti. Vse, kar se je zgodilo, se 
je moralo zgoditi, in če me ni ubilo, 
me je utrdilo.«

Marina Benetek
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OBISK NJEGOVE EKSCELENCE 
VELEPOSLANIKA ČEŠKE REPUBLIKE JURAJA 
CHMIELA V KNJIŽNICI TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE 
IN ZAVODU ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

DELAVSKI DOM TRBOVLJE IMA SVOJO TRGOVINO

V decembru je 
naše mesto obiskal 
veleposlanik Češke 

republike Juraj Chmiel 
s spremstvom

Verjetno se je že vsak 
Trboveljčan srečal s 

kakšnim od izdelkov 
z znakom T znotraj 

zobatega kolesa. 

Knjižnica Toneta Seliškarja 
Trbovlje, Zavod za kulturo 
Delavski dom Trbovlje

Bogdan Šteh in Anja 
Doležalek Škrabar

Namen obiska je bil ogled raz-
stave o slovenskih prevajalcih, ki 
češke avtorje prenašajo v slovenski 
jezik – razstava je bila postavljena 
v trboveljski knjižnici. Direktorica 
Knjižnice Toneta Seliškarja Trbo-
vlje Katra Hribar Frol in direktori-
ca Zavoda za kulturo Delavski dom 
Trbovlje Špela Pavli Perko sta vele-
poslaniku s spremstvom predstavili 
trboveljsko knjižnico ter jih pope-
ljali tudi po Zavodu za kulturo De-
lavskem domu Trbovlje na ogled 4. 
dritla ter na virtualni vzpon na di-
mnik v Delavskem domu Trbovlje. 

Spletla so se nova sodelovanja, 
ki bodo bogatila kulturo našega 
mesta.

Sprva majice in kavni lončki, 
kasneje tudi puloverji in drugi iz-
delki, so z leti postali prepoznav-
no blago ne le v domačih krajih, 
domačini pa jih radi uporablja-
jo kot darila za svoje sorodni-
ke, znance in poslovne partner-
je izven Zasavja. Do sedaj je bilo 
mogoče izdelke kupiti ob obisku 
Virtualnega muzeja rudarstva 4. 
dritl, ob koncu leta 2021 pa je v 
okviru Delavskega doma Trbo-
vlje zaživela čisto prava trgovina, 
nabor izdelkov pa se je še razši-
ril. Poleg oblačil je mogoče kupiti 
izbrane kose iz kolekcije nakita 
Koulmi, knjige in celo pravo ru-
darsko čelado. Ponudbo izdelkov 
si je že mogoče ogledati na po-
sebej za to vzpostavljeni spletni 
strani, kmalu pa bo vzpostavljena 
tudi čisto prava spletna trgovina. 

Njegova ekscelenca veleposlanika Češke republike Juraj Chmiel

Praznični čas v letu 2021 še ved-
no ni izgledal tako kot pred dvema 
letoma, a za razliko od zaključka 
lani tokrat naš dom le ni sameval. 
Z odra gledališke dvorane je rock 
skupina Bogunov v svet poslala 
svoj koncert, ki je privabil skoraj 
2500 gledalcev. Delavska godba 
Trbovlje je 26. decembra, po letu 
dni premora, ponovno odigrala 
svoj tradicionalni praznični kon-
cert na odru gledališke dvorane. 

Otroke je 28. decembra obiskal De-
dek Mraz, ki je najmlajše razveselil 
z lutkovno predstavo, malo večje 
otroke pa s filmom Grinch. Virtu-
alni muzej rudarstva 4. dritl je na 
rudarski praznik, dan sv. Barbare, 
predstavil svojo novo pridobobi-
tev, predstavitev rudarskega orod-
ja v tehniki obogatene resnično-
sti. Izvirne rudarske grafike za to 
novo instalacijo, ki so jo pripravili 
v DDTlabu, je prispeval naš znani 

lokalni umetnik Jože Potokar Cvr-
čo. Zelo dejavni so bili naši kolegi 
iz DDTlaba, ki deluje v okviru Mre-
že centrov raziskovalni umetnosti 
RUK. Sodelovali so pri predstavitvi 
Slovenije na EXPO 2020 v Dubaiju, 
kjer so predstavili simulator lete-
nja »NeuroFly« in projekt vzpona 
na najvišji dimnik v Evropi »Ver-
tigo Bird 2020«, ki so ga izvedli 
skupaj z akrobatsko skupino Dun-
kin Devils.  
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NAS PAČ NIČ NE USTAVI

Mojca Kropivc, Zasavska 
ljudska univerza 

Mojca Kropivc, Zasavska 
ljudska univerza 

Zavedamo se, da ima pomen pi-
sanja z roko poleg svojega šarma še 
veliko več uporabnosti, kot se mu 
pogosto pripisuje. V veliko pogledih 
je rokopis še vedno manj omejujoč 
kot njegov digitalni dvojnik in ima 
številne prednosti, in sicer funk-
cionalne in ustvarjalne. Rokopis je 
del vsakega posameznika ter ne na-
zadnje edinstven del naše kulture in 
identitete, ki se ji ne bi smeli tako 
zlahka odreči.

Udeleženci na tečaju spozna-
vajo osnove nemščine in tudi kul-
turne značilnosti nemško govo-
rečih dežel. Učenje tujega jezika 
namreč ni le učenje jezika, ampak 

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA

ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA

Rokopis je del vsakega 
posameznika ter ne nazadnje 
edinstven del naše kulture in identitete, 
ki se ji ne bi smeli tako zlahka odreči.

Vseslovenski akciji 
Teden pisanja z roko 

2022 (od 17. do 21. 1. 
2022) smo se že tretjič 
po vrsti pridružili tudi 

na Zasavski ljudski 
univerzi. Zaradi 

trenutnih razmer se 
je akcija podaljšala 

do 11. 2. 2022. V tem 
času smo še posebej 
spodbujali odrasle k 

pisanju z roko, čeprav 
je večina aktivnosti 

potekala na daljavo. 
Vsak predavatelj je 

temo vključil v svojo 
učno uro in spodbujal 

pisanje z roko.

V okviru 
Večgeneracijskega 

centra Zasavje od 
novembra lani ob 

ponedeljkih med 8. in 
10. uro v Rudarskem 

domu Trbovlje poteka 
brezplačni začetni 

tečaj nemškega jezika.

Svojo prijavo nam lahko 
posredujte na elektronski 
naslov info@vgc-zasavje.si 
ali pokličete na 068 613 954.

ALI RADI PIŠETE Z ROKO?
Pisanje z roko je pomemben del 

izobraževanja odraslih. Udeleženci 
na predavanjih zapisujejo snov, dela-
jo zapiske, pišejo ročno. Tu in tam se 
najde kdo, ki vse zapisuje na računal-
nik. Lahko bi rekli, da tipkanje zapi-
skov omogoča, da se bolj osredinimo 
na tisto, kar dejansko poslušamo, pa 
vendarle samo pisanje ustvarja edin-
stvene poti v možganih, zaradi česar 
si tisti, ki so svoje zapiske pisali roč-
no, zapomnijo več kot tisti, ki so jih 
natipkali. Pisanje z roko pa ima šte-
vilne prednosti, kajti krepi bralne in 
jezikovne sposobnosti, izboljša spo-
min, ustvarja ideje, krepi pozornost, 
izboljšuje fine motorične spodobno-
sti, izraža spoštovanje in naklonje-
nost … Tehnologija je danes vključe-
na dejansko vsepovsod, v poslovno in 
zasebno življenje, ter ne preseneča, 
da je tradicionalno pisanje z nalivnim 
peresom precej pozabljeno. 

Večinoma ljudje komunicira-
mo drug z drugim prek telefona ali 
e-pošte, pri čemer skoraj ne do-
puščamo možnosti, da besede na-
pišemo z roko. Razglednice? Kaj je 
že to? Udeležence različnih progra-
mov in tudi zaposlene smo povabi-
li, da se potrudijo in napišejo ročno 
z najljubšim pisalom kakšno lepo 
misel in jo delijo z nami. Saj veste, 
zgledi vlečejo. Odziv na akcijo je bil 
izjemen, saj smo prejeli lepo števi-
lo fotografij rokopisov, ki so jih po 
lastni zamisli pripravili naši zvesti 
udeleženci. Izdelke smo delili prek 
družabnih omrežij.

Stili rokopisa pa so edinstveni za 
vsakega posameznika in nekaj, če-
sar preprosto ni mogoče ponoviti s 
tipkovnico. Pisanje na papir nam je 
pomagalo, da smo se za kratek čas 
znebili motenj digitalnega sveta.

je odkrivanje kulture, zgodovine, 
navad in običajev, je prepoznava-
nje podobnosti in razlik z našim 
jezikom, z našo kulturo. 

Tako je na primer zadnje de-
cembrsko srečanje potekalo v 
pravem prazničnem vzdušju. Ob 
dišečem božičnem čaju, mede-
njakih in tradicionalnem nem-
škem božičnem pecivu, Stolli, 
smo odkrivali značilnosti tradi-
cionalnega praznovanja božičnih 
praznikov v Nemčiji, Avstriji in v 
Švici. Združili smo prijetno s ko-
ristnim, pridobili novo znanje in 
skupaj preživeli sladko dopoldne. 

A ker je v zadnjem času ko-
ronavirus ponovno ohromil dru-
žabno življenje in se je situacija 
precej zaostrila, smo se odloči-
li, da bomo srečanja nadaljevali 
prek spleta, na daljavo. Nam pa 
že nič ne bo prekrižalo načrtov in 
prijetnih ponedeljkovih druženj, 

smo si rekli, in s ponedeljkom, 21. 
1. 2022, zavihali rokave, se used-
li pred računalnik, se povezali z 
drugimi udeleženci in ugotovili, 
da se prav zares tudi tako da. 

In ne samo da smo ponovili, 
utrdili in poglobili znanje jezi-
ka, hkrati smo razvijali tudi nove 
spretnosti pri uporabi moderne 
tehnologije in obenem uživali v 
prijetni družbi. Lahko bi rekli, da 

smo ujeli (vsaj) dve muhi na en 
mah, pa čeprav pozimi, pa čeprav 
na daljavo. Vabljeni v našo druž-
bo.

Začetni tečaj nemškega jezika
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STE LJUBITELJ 
NOGOMETA? VABIMO 
VAS K SODELOVANJU

PONČ & SONČ V ZMŠT

BORCI OBISKALI 
VRHAR IN DRAŽGOŠE

Žiga Blaj

Bogdan Šteh

Enej Tržan, Aneja Tahirovič, 
Tjaša Golob

Zasavski muzej Trbovlje v leto-
šnjem letu pripravlja razstavo ob 
100-letnici (organiziranega) no-
gometa v Trbovljah. Prijazno va-
bljeni vsi, ki še hranite fotografije, 
predmete in drugo, kar je poveza-
no z nogometom v Trbovljah, da se 
obrnete na muzej (Žiga Blaj, tel. št. 

V petek, 7. januarja, smo se sre-
čali s svojimi tovariši iz Hrastnika 

Slišali boste, kako sta razisko-
vala pokrajino – vse od nacionalnih 
parkov prek gora in vročih puščav 
do zabavnih večerov v velemestih. 
Grand Canyon, Arches, Death Val-
ley in nekaj drugih so kanjoni, ki sta 
jih prečkala. Prav tako sta obiskala 
Mehiko, državo soparnih džungel, 

040 149 176 ali e-naslov ziga.blaj@
muzejzmt.si). Veseli bomo vsakega 
gradiva, ki bi ga lahko uporabili za 
razstavo, ali predmeta, ki bi dopol-
nil našo zbirko.

ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE

ZAVOD ZA 
MLADINO IN ŠPORT TRBOVLJE

Gradivo in predmeti 
se bodo zbirali do 
konca marca. 100 let nogometa v Trbovljah

pri spominskem obeležju padlim 
partizanom na domačiji pri Vrhar-
ju. V spopadu z Nemci je 5. januarja 
1942 padlo vseh deset partizanov, 
ki so se ustavili na kmetiji. Spo-
min na njihov zadnji boj so zdru-
ženi borci iz obeh krajev počastili s 
kratko slovesnostjo, na kateri se je 
med drugim prebralo pesem, pos-
večeno padlim izpod peresa Darje 
Grebenc.

V nedeljo, 9. januarja, smo se z 
avtobusom odpravili na spominsko 
slovesnost v Dražgoše, kjer smo se 
zbrali borci iz vse Slovenije, da bi se 
spomnili na bitko z okupatorjem in 
okupatorjevo uničenje vasi. Slav-
nostni govornik, nekdanji pred-
sednik Republike Slovenije Milan 
Kučan, je v svojem nagovoru opo-

Začetek leta je bil 
za članstvo Zveze 

borcev za vrednote 
NOB Trbovlje zelo 

deloven, saj so se že 
v prvem koncu tedna 
novega leta udeležili 

dveh spominskih 
slovesnosti. 

V ZMŠT se nam bosta 
pridružila Ponč & Sonč. 

Sta pustolovca, ki 
nam bosta predstavila 

super potovanje v 
zahodnem delu ZDA, 

odpravo v Mehiko 
in pohajkovanje po 

mistični Turčiji. 

Dražgoše

zoril na nauke, ki nam jih še danes 
daje boj partizanov pri Dražgošah. 
Opozoril je, da so nastavki fašizma 
prisotni tudi v današnji družbi, le 
v drugi obliki, ki jo je treba prepo-
znati in se ji zoperstaviti. V kultur-
nem programu, ki je sledil nago-
voru, je nastopil Partizanski pevski 
zbor, dramski igralci z recitacijami 

Kajuhove poezije ter kvintet orke-
stra slovenske policije.

Trboveljski borci smo tako v 
Kajuhovo leto vstopili delovno in z 
veliko željo po izvedbi aktivnosti, 
ki smo si jih zastavili v delovnem 
načrtu. Verjamemo, da nam bo le-
tos sreča naklonjena, da jih v naj-
večji meri tudi izpolnimo.

pestre kulinarike, piramid in pi-
ratov. Vse to sta videla in doživela 
Alex in Sindy. Gotovo še ne veste, 
kako izdelujejo tequilo ali pa do-
živeli, kakšen je občutek, ko ste na 
vrhu piramide. Popotnika bi seveda 
odneslo še na kak drug konec sveta, 
če jima ne bi pot prekrižala trenu-
tna situacija. Pa sta ostala doma? 
Seveda ne! Odšla sta še na eno, 
tokrat na polevropsko avanturo. V 
Turčiji sta poletela z balonom nad 
pravljično Kapadokijo, se sprehajala 
ter opazovala podzemna in antična 
mesta, najpomembnejše pa je, da 
sta obiskala rojstno mesto kebaba. 
Ne bo vam žal.

Dogajanje bo v klubu 
ZMŠT ob sredah ob 
18. uri.
Sreda, 9. 2. 2022 – ZDA
Sreda, 23. 2. 2022 – Mehika
Sreda, 9. 3. 2022 – Turčija

Fotografija je iz osebnega albuma – Alexa in Sindy
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EVROPA IN MI

FILM PROMETEJEVA 
UČNA POT IN KUMARATŠAFT

OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ

OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE

Tatjana Kos in Katja Per, 
OŠ Tončke Čeč

Vlasta Bartolj, OŠ Trbovlje

Na pobudo Občine Trbovlje in v 
sodelovanju s točko Europe Direct 
Zasavje smo izbrali dejavnosti na 
temo Prihodnost Evrope. Z name-
nom, da učencem Evropo približa-
mo, smo se odločili spoznati njene 
države in značilnosti (lego, državne 
simbole, jezik, glavno mesto, zna-
menitosti, običaje, jedi, športnike …).

Vsaka razredna skupnost je iz-
žrebala svojo državo in se z navdu-
šenjem lotila raziskovanja. Prav vsi 

Projekt so podprli zunanji sode-
lavci, in sicer: Društvo TNM, Dela-
vski dom Trbovlje, Zasavski muzej 
Trbovlje, JSKD Trbovlje in DDT-Lab. 
Učitelj Ervin Mlakar, ki zelo dobro 
obvlada snemanje s kamero, je bil 
takoj pripravljen pomagati. Pri te-
renskem delu se je izkazalo, da bo 
potrebna dodatna snemalna opre-

Osnovna šola Tončke 
Čeč bo v februarju 

dokončno zasijala v 
luči Evrope. 

Učenke in učenci 
OŠ Trbovlje, ki 

obiskujejo interesno 
dejavnost Špički 

pod mentorstvom 
učiteljice Alme Knaus 

so lanskega aprila 
na pobudo Društva 

Trbovlje, novomedijsko 
mesto začeli 

raziskovati pomen 
besede kumaratšaft. 

Zamislili so si, da bi 
posneli dokumentarni 

film o Trbovljah, v 
katerem bi predstavili 

preteklost mesta in 
ga povezali s sodobno 

tehnologijo. 

učenci so naredili zastavice in jih 
pobarvali. Z njimi smo okrasili okna 
in vrata učilnic, ki so postale raz-
lične evropske države. Na hodnikih 
visijo zastavice posameznih držav 
in povezujejo učilnice med seboj, 
kar simbolizira povezanost narodov. 
Učenci v okviru pouka na različne 
načine spoznavajo Evropo, razmiš-
ljajo o življenju v njej in njeni priho-
dnosti. Iščejo razlike in podobnosti s 
Slovenijo. V šolski knjižnici v okviru 
7. Zasavskega festivala mladinske-
ga pesnjenja za vse učence poteka 
tudi natečaj na temo Naša Evropa. 
Na predmetni stopnji so že v je-
senskem času potekale aktivnosti ob 
evropskem dnevu jezikov in evropski 
športni dan. V tem mesecu se prip-
ravlja še okrogla miza o Evropski 
uniji. Izbrane dejavnosti celotnega 
projekta bodo predstavljene v e-pu-
blikaciji, ki bo objavljena na spletni 
strani šole.

Na hodnikih visijo zastavice posameznih držav in povezujejo 
učilnice med seboj, kar simbolizira povezanost narodov.

Avtorici fotografij: 
Tatjana Kos in Katja Per

ma. Društvo TNM je takoj priskočilo 
na pomoč in kupilo opremo za sne-
manje zvoka.

Na danem projektu so se vsi ves 
čas učili. Ideje so se kar vrstile druga 
za drugo. Treba je bilo poiskati pri-
merne lokacije za snemanje, prip-
raviti besedilo, scenarij in napisati 
snemalno knjigo … Že na začetku le-
tošnjega šolskega leta so stekle ak-
tivnosti: snemanje pri Prometeju in 
na igrišču pred šolo. Sledile so bralne 
vaje o Prometejevi učni poti in zvoč-
no snemanje besedila pod vodstvom 
Metke Dolanc. Oktobra je bila kon-
čana montaža filma, zemljevid poti 
pa je natančno izrisal in tehnično 
opremil Gregor Guna ter s tem kon-
čal film v celoto. 

Poučen in zanimiv do-
kumentarni film Promete-
jeva učna pot si lahko ogle-
date na povezavi https://
www.youtube.com/wa-
tch?v=5k8jtKTVds0. 

Kratka vsebina filma
Učenci so pred težko nalogo, saj 

naj bi raziskali povezavo med ku-
maratšaftom in sodobno tehnolo-
gijo. Prometejeva učna pot se začne 
pri Delavskem domu Trbovlje, kjer si 
učenci ogledajo mozaik o rudarskem 
življenju. Pri delu jih prek mobil-
nika vodi aplikacija Eva. Povzpne-
jo se proti spomeniku Prometeju, 
ki bogati našo rudarsko preteklost. 
Pogled Prometeja je usmerjen proti 
Gojdi in učenci takoj razumejo na-
mig. Obiščejo rudarske kolonije in že 
malce bolj razumejo, kaj je kulturna 
dediščina. Pot nadaljujejo proti Vir-
tualnemu muzeju rudarstva 4. dritl. 
Spoznajo delo in življenje rudarjev. 

Aplikacija Eva jih usmeri 
proti parku z monolitom. 
Po zasluženi malici jih Eva 
usmeri proti zgornjemu 
delu Trbovelj, v Katapult. 
Njihova skrivnostna Eva 
jim na poti razkrije, da je 

Katapult novodobni visokotehno-
loški moderni center. Tu spoznajo 
robotko Evo, ki jim je ves čas poma-
gala in jih usmerjala. Povabila jih je 
v kibernetski prostor. 

Preden se poslovijo, jim še pove: 
»Tisti, ki ne pozna svoje preteklosti, 
ne zna ceniti bogate dediščine naših 
prednikov in ne bo znal odgovorno 
ravnati z novimi znanstvenimi od-
kritji.« Učenci končno razumejo po-
men kumaratšafta.

Vsi sodelujoči v projektu 
so izjemno zadovoljni 
pozitivnih odzivov širše 
javnosti.

Na šoli so imeli intervju z novi-
narko Karmen Štancar Rajevec iz 
Radia prvi RTV SLO za oddajo Spo-
min na rodove zasavskih rudarjev. 
Januarja so sodelovali pri snemanju 
radijske oddaje Hudo v studiu Radia 
prvi RTV SLO. O našem filmu pa ste 
si lahko prebrali v ZON-u, Sloven-
skih novicah, Savusu in Časorisu. 
Kratek prispevek učencev ste si lah-
ko pogledali tudi na lokalni televiziji 
ETV. 

Učenci so se pri snemanju filma 
zabavali, učili in spoznavali Trbo-
vlje nekoč in danes, zato končajmo 
z mislijo enega izmed sodelujočih 
učencev:

»Snemanje je bilo carsko, odkri-
li smo veliko novih stvari, majhne, 
skrite kotičke Trbovelj. Naučil sem 
se veliko novega. V laboratoriju so 
me navdušili računalniške naprave 
in virtualni svet.«
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OD LEPOPISA DO PROJEKTA
OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE

Mag. Mojca Lazar 
Doberlet, ravnateljica

Edina stalnica je 
sprememba. In to 
zaznavamo tudi v 

šoli. V obdobju ene 
človeške generacije 

so se zgodile 
velike spremembe, 
mogoče ne vse na 

bolje. Prihodnost bo 
pokazala.

Če so se pred leti v šolah še učili 
lepopisa in je bila oblika izražanja 
vsaj tako pomembna kot vsebina, je 
danes digitalna preobrazba družbe 
močno vplivala tudi na učne vse-
bine. 

Ker se v šoli zavedamo pomena 
pisanja z roko, smo se (ponovno) 
pridružili projektu Pišem z roko, ki 
ga usmerja Društvo radi pišemo z 
roko.

V tednu pisanja z roko, ki je po-
tekal od 17. do 22. januarja 2022, so 
sodelovali učenci in zaposleni v OŠ 
Ivana Cankarja Trbovlje, in sicer z 
aktivnostmi, ki jih je usmerjala uči-
teljica Tina Trugar. Šolski strokov-
ni delavci smo spodbujali čitljivo 
in tekoče pisanje z roko, tudi če so 

otroci (in odrasli) pisali počasneje. 
Skrbno so oblikovali in povezovali 
črke, spodbujali smo zapise s pisa-
nimi črkami.

Osrednja tema Tedna 2022 je bila 
Pišem z roko, ker … in zato so otroci 
razmišljali o prednostih pisanja z 
roko: urjenje spomina, dolgotraj-
nejša pozornost, celovitejše delo-
vanje možganov, izražanje spošto-
vanja in naklonjenosti, izboljšanje 
finih motoričnih spretnosti, ohra-
njanje možganov v dobri formi, ko 
smo starejši. 

Skoraj vsi zaposleni smo z roko 
napisali prijazna, pozitivna sporo-
čila, ki so bila postavljena na ogled 
na šolskem hodniku.

Učenci so pri različnih predme-

tih razmišljali in tudi zapisali, za-
kaj je dobro pisati z roko. Motivirali 
smo jih za pisanje prijaznih sporo-
čil sošolcem, za zapis pisma, ki bi 
ga oddali na pošti, za zapisovanje 
dnevnika, vtisov iz šole in s počitnic 
… Za vedoželjne učence je bila or-
ganizirana delavnica iz kaligrafije. 
Posamezni učenci so lepe misli pi-
sali s kredo v mestnem parku. 

Čeprav se kot družba modernizi-
ramo, digitaliziramo, spreminjamo 
navade in šolski kurikulum, je prav, 
da ohranjamo osnovne človekove 
naloge: branje, pisanje, spoštljivo 
komunikacijo, iskrene medosebne 
odnose. Žal vseh teh veščin in vrlin 
ne morejo zapolniti le občasni šol-
ski projekti.

2
0
2
2

03 56 55 120

info@zlu.si

www.zlu.si

VSAK MESEC NEKAJ NOVEGA
brezplačni tečaji, delavnice, predavanja, druženja

068 613 954   |   www.vgc-zasavje.si

POMOČ PRI 
VKLJUČEVANJU 
V IZOBRAŽEVANJE

Pokličite 03 56 31 191,
03 56 55 125 ali pišite na
svetovanje@zlu.si in si 
rezervirajte prost termin.

NOVO

IZPITI IZ SLOVENŠČINE
NA VSTOPNI RAVNI A1
21. marec, 4. april, 
27. junij in 10. oktober
Obvezna pisna prijava - 
najkasneje 10 dni pred izpitom.

ZA HITER KORAK
DO IZOBRAZBE

Rok za prijave 24. 6. 2022

osnovna šola (brezplačna), trgovec, 
bolničar, predšolska vzgoja,
ekonomski in logistični tehnik,
ekonomist, NPK - socialni 
oskrbovalec na domu, maser

BREZPLAČNO

IZPITI IZ SLOVENŠČINE
NA OSNOVNI RAVNI A2
23. maj

za zaposlene in 
brezposelne

40-urni tečaji

ZAČETEK V MARCU 
IN APRILU (takoj po 

zapolnitvi skupin)

Priprave na izpite 
iz slovenščine

Aktualna spletna 
orodja in varna raba

S čuječnostjo 
do dobrega počutja
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NOVICE S STPŠ TRBOVLJE

OD BLIZU IN NA DALJAVO

STPŠ

GESŠ 

Katja Podbregar

GobecNews

Konec decembra smo izdali po-
sebno publikacijo o šoli in postavili 
spominsko kapsulo. To so na pobudo 
ravnateljice izdelali dijaki pod men-
torstvom učiteljev aktiva za stroj-
ništvo, za osvetlitev pa so poskrbeli 
učitelji aktiva za elektrotehniko. 
Vanjo smo vložili pismo ravnate-
ljice, publikacijo ob 60-letnici šole, 
prispevke dijaške skupnosti, posa-
meznih aktivov in vseh drugih, ki so 
zaposleni na šoli. Upamo, da jo bodo 
odprli čez dvajset let in začutili da-
našnji utrip šole. Kapsulo smo pos-
tavili v večnamenski prostor.

Projekt sofinancirata Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega soci-
alnega sklada (v deležu 80 %), ter 
Republika Slovenija, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport 
(v deležu 20 %). O tem, da dijaki 
ekonomskega tehnika pridobiva-
jo poklicne izkušnje pri delodajal-
cih (tudi v tujini), smo bralce že 
seznanili. Spoznavanje poklicnega 
področja pa omogočamo tudi dija-

Čeprav smo že 
v lanskem letu 

praznovali 60-letnico 
šole, se dogodki na to 
temo še vedno vrstijo. 

Na Gimnaziji in 
ekonomski srednji šoli 

Trbovlje se nenehno 
trudimo, da nam virus 

ne zmoti učnega 
procesa. Kljub temu 

najdemo čas za nove 
izzive, pridobivamo 

nove projekte. Uspešni 
smo bili s prijavo na 
projekt Učim se biti 

učitelj in od 1. 1. 2022 
je na GESŠ Trbovlje 

zaposlena gospa 
Dijana Kovačič, ki 

spoznava učiteljski 
poklic. 

Zelo pomembna pridobitev za 
šolo je nova računalniška učilnica 
Apple. Za nadgradnjo učne opreme 
so nam ob 60-letnici šole priskočili 
na pomoč donatorji; njihov seznam 
si lahko ogledate na naši spletni 
strani (www.stps-trbovlje.si). Tako 
smo bogatejši za računalniško učil-
nico Apple z računalniki Apple iMac 

(All in one računalniki), ki dijakom 
ponuja še izjemno koristno izkušnjo 
na dodatnem operacijskem siste-
mu. Trenutno smo v šoli uporabljali 
samo odprtokodne operacijske sis-
teme in operacijski sistem Microsoft 
Windows, za katerega smo prek mi-
nistrstva prejeli licence. Kupili smo 
tudi licenco Adobe Creative Cloud, 

ki vsebuje orodja za grafično obli-
kovanje, animacije, obdelavo vide-
oposnetkov itn. Tako bomo dijakom 
poleg programiranja in izdelovanja 
spletnih strani lahko ponudili tudi 
učno okolje za grafično oblikovanje. 
Kot vemo, so računalniki Apple na 
daljši rok vzdržljivejši in imajo bolj 
optimiziran operacijski sistem. 

Prejeli pa smo še eno veliko dona-
cijo, in sicer podjetja Dewesoft. Gre 
za 3-osni CNC-frezalni stroj, name-
njen za obdelavo kovin in plastike. 
Njegova teža je sedem ton, delovno 
območje stroja pa 1.060 x 600 x 600 
mm. Gre za osnovni stroj v orodjar-
stvu in proizvodnji kovinskih izdel-
kov. V Dewesoftovi orodjarni, ki jo 
vodi Boštjan Petek in od koder stroj 
prihaja, ga bo zamenjal nov. Podjetje 
Dewesoft oz. njegovo vodstvo, An-
drej Orožen in dr. Jure Knez, sta po-
kazala veliko razumevanja za potre-
be šole. To je velika pridobitev, ki bo 
pomagala pri izobraževanju in uspo-
sabljanju vseh, ki se bodo ukvarjali s 
CNC-programiranjem.

Foto: arhiv STPŠ

kom gimnazijskega programa. Smo 
ena prvih šol v Sloveniji, ki dijakom 
omogočamo »senčenje« na delov-
nem mestu – spremljanje delovne-
ga procesa na izbranem področju. 

Prilagodili smo tudi način pove-
zovanja z lokalnim okoljem. Okro-
gle mize »na daljavo«, vezane 
na različne tematske sklope, so že 
precej utečene, teme pa aktualne. 
Po jesenskih počitnicah smo na prvi 
letošnji okrogli mizi spregovori-
li o vplivu epidemije na otroke in 
mladostnike. Povabili smo lokalne 
strokovnjakinje Centra za dušev-
no zdravje otrok in mladostnikov, 
Centra za socialno delo in s področ-
ja šolstva. Predstavile so nam, kate-

re stiske se pojavljajo med epidemi-
jo in kakšno pomoč lahko ponudijo 
družinam. 

Drugo okroglo mizo z naslovom 
Spomini na srednješolska leta smo 
izpeljali 13. 1. 2022. Namen te je bil 
predstaviti šolo skozi oči nekdanjih 
dijakov, ki so zdaj vsak po svoje us-
pešni v življenju. Tako so svoje vtise 
z gosti delili županja Trbovelj Jasna 
Gabrič, Aljaž Bastič, Črt Dragar, Di-
jana Kovačič in Ana Praznik. Dogo-
dek sta moderirala Lovro Malavašič 
in Ana Razpet. Še pred informativni-
ma dnevoma, ki bosta letos 11. in 12. 
februarja 2022, smo pripravili še eno 
srečanje. Tokrat so gostje, ki so šolo 
končali pred kratkim, spregovorili o 

svojih izkušnjah s prenovljenimi iz-
obraževalnimi programi, športnim 
oddelkom, z odločanjem za vpis v 
srednjo šolo in na fakultete. Spro-
ščen pogovor z Emo Kurent, Nino 
Naprudnik, Luko Jurečičem, Metko 
Dolanc in Lucijo Petek sta moderi-
rala tretješolca Lovro Peitl in Matija 
Omahen. Za tiste, ki ste dogodka za-
mudili, so posnetki okroglih miz na 
voljo na šolski spletni strani. 

Del izobraževanja na GESŠ Tr-
bovlje so tudi obvezne izbirne vse-
bine oziroma interesne dejavnosti, 
pri katerih dijaki s primeri dob-
re prakse, sodelovalnega učenja, 
medvrstniškega podajanja povra-
tnih informacij spoznavajo vsebine, 
ki jih učni načrti ne zajemajo. Dijaki 
2. letnikov so se v okviru Vzgoje za 
mir, družino in nenasilje ukvarjali s 
cilji trajnostnega razvoja in priho-
dnostjo EU. Dijaki 3. letnikov gim-
nazije so spoznavali oblike in načine 
delovanja demokratičnega družbe-
nega sistema ter se učili delovati 
kot odgovorni in aktivni državljani. 
Drugošolci so pri zdravstveni vzgoji 
na predavanjih zunanjih strokov-
njakov odkrivali področja nalezlji-
vih bolezni, možganskih poškodb, 
spolnosti in zasvojenosti s sodob-
no tehnologijo. Veseli smo, da se 
predavatelji – naši nekdanji dijaki 
– vračajo na šolo in predajajo zna-
nje novim generacijam dijakov. Ob 
vsem tem pa tečejo tudi priprave 
na mednarodne izmenjave in veli-
ko drugih šolskih projektov. Ni nam 
dolgčas.
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Lavra Izgoršek, 
Sekretarka DPM Trbovlje

Lavra Izgoršek, 
Sekretarka DPM Trbovlje

Po pestrem veselem 
decembru smo v 

mesec januar vstopili 
z novim elanom in 

veliko projekti. 

Naziv prostovoljke 
zasavske regije za leto 
2021 v Občini Trbovlje 

je prejela naša 
prostovoljka Nataša 

Pavlovič. 

Precej aktivni so predvsem vi-
kendi, ko pri nas potekajo tematske 
animacije za otroke, prostovoljci 
svoj čas pridno namenjajo indi-
vidualnemu delu z otroki in učni 
pomoči osnovnošolskim otrokom. 
Ob tem smo se pridružili dobro-
delnemu projektu Ladijce društva 
UP-ornik, izvedli Karierni dan za 
srednje šole ob podpori Zavoda 
Nefiks. Mesec februar pa je potekal 
v znamenju pustovanja, zimskih 
počitniških dejavnosti in otroških 
parlamentov. 

Nataša je prostovoljka Društva 
prijateljev mladine Trbovlje že več 
kot 10 let in aktivna na več področ-
jih delovanja. V vsem tem času je 
pokazala, da jo zanimajo vsi spektri 
delovanja društva in da se znajde na 
vseh področjih dela – delo z otroki, 
s starši, ustvarjalno delo, z veseljem 
obleče tudi kostum in animira otro-
ke. V zadnjih letih je veliko časa in 
energije vložila v napredek društva 
na področju usposabljanja prosto-
voljcev, mentorstva, pomoči druži-
nam, predajanju znanja in urejanju 
razpisnih dokumentaciji ter iskanju 
novih virov financiranja za našo or-
ganizacijo. Je ena tistih prostovoljk, 
ki živi z organizacijo in verjame v 
naše delo. Že to, da svoj letni do-
pust preživi pri opravljanju prosto-
voljnega dela, pove veliko o njej in 
njeni pripadnosti naši organizaciji. 
Iskrene čestitke Nataši.

AKTIVNO V LETO 2022

NATEČAJ PROSTOVOLJEC 
ZASAVSKE REGIJE ZA LETO 2021

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TRBOVLJE

Tematske animacije, fotoarhiv DPM Trbovlje 

Županja Trbovelj Jasna Gabrič je skupaj s predstavnicama Consulte, Tjašo 
Bajc in Klaro Kržišnik, prejemnici naziva čestitala za delo in njen prispevek.
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URŠA HABERL 
IN ALMIN SALKIĆ NA 
TURNIRJU SVETOVNE 
KARATE ZVEZE V ŠPANIJI

POVZETEK DELOVANJA 
DI TRBOVLJE V DRUGEM 
KORONSKEM LETU 2021

KARATE KLUB TRBOVLJE DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE

Jernej Simerl

Stanka Kink

Od petka do nedelje 
je v Pamploni v 

Španiji potekal turnir 
svetovne karate 

zveze, Series A, kjer 
se je pomerilo 858 
članov in članic iz 

64 držav sveta. Med 
osmimi slovenskimi 

tekmovalci sta bila 
tudi dva člana našega 

kluba, in sicer Urša 
Haberl in Almin Salkić. 

Za nami je še eno 
hudo leto, povezano 

z epidemijo oz. 
virusom covid-19, ki 

nikakor noče izzveneti 
in za vedno izginiti 

iz naših življenj. 
Pa vendarle smo 

skušali v mesecih, 
ki so bili prijaznejši 
do nas, izkoristiti in 

realizirati dejansko vse 
zastavljene cilje oz. 

program dela.  

Urša Haberl se je pomerila v 
športnih borbah do 50 kilogramov 

Športniki so zelo aktivni; na 
območnih tekmovanjih dosegajo 
odlična mesta, zato se tudi redno 
udeležujejo državnih prvenstev 

in v prvem krogu premagala Ukra-
jinko Vasylenko s 3 : 0 ter nato v 
drugem izgubila proti Španki Pi-
nilla Sanchez 4 : 1. Ko je že kazalo, 
da se bo Španka uvrstila v finale, 
je v zadnji borbi, v polfinalu, izgu-
bila proti Francozinji s 5 : 4. S tem 
je možnost nastopa Urše v repasa-
žu splaval po vodi. Almin Salkić je 
nastopil v katah, v katerih je s kato 
Gojushiho Sho končal svoje nastope 
v Španiji, saj se mu ni uspelo uvr-
stiti v naslednji krog. Z izvedbo kate 
ni bil najbolj zadovoljen in verjame-
mo, da se bodo pravi občutki vrnili 
že na naslednjem tekmovanju. Do-
ber teden nazaj je Almin nastopil na 
uglednem turnirju »Paris Open«, 
ki je zbral 464 članov in članic iz 52 
držav sveta ter osvojil deveto mesto 
med 66 kataši. Almin se je pred leti 
preselil v Švico, kjer dela in nada-
ljuje treniranje karateja, na kar smo 
v Karate klubu Trbovlje zelo ponos-
ni in veseli.

Zveze za šport invalidov Slovenije. 
V letu 2021 so se državnega prven-
stva udeležile ekipe: moška pikada, 
ženska pa balinanja in namizne-
ga tenisa. Sekcija ročnih del je bila 
delno aktivna prek leta; v oktobru 
so pripravile tradicionalno razstavo 
svojih del. Tudi pevci zbora Kna-
povsko sonce so bili aktivni del 
preteklega leta; v avgustu so se 
udeležili pevskega tabora v Morav-
cih. Organizirali smo srečanja inva-
lidov, jih ob koncu leta obiskali in 
obdarili, vsakega smo se spomnili 
z voščilnico ob rojstnem dnevu. S 
sprejetjem Novele pokojninskega 
zakona, ki ponovno uvaja denarno 
nadomestilo za priznano telesno 
okvaro, smo našim članom poma-
gali pri izpolnjevanju zahtevane 
dokumentacije. Vsekakor pa smo 
najbolj veseli, da na naših aktiv-
nosti nihče ni zbolel oz. se okužil z 
virusom, saj smo zahtevali izpol-
njevanje vseh pogojev, ki nam jih 
nalaga NIJZ. Zdaj smo že v novem 
letu 2022; pripravili smo zanimiv 
program dela, zato ste prijazno va-
bljeni na aktivnosti.

Foto: Vesel Šalja
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»ŠAH JE KOT ŽIVLJENJE – TREBA SE JE 
PRILAGAJATI IN SPROTI OCENJEVATI POZICIJO.«

SPET PRIREDITEV »ZLATA VRTNICA«

ŠAHOVSKI KLUB RUDAR TRBOVLJE

TURISTIČNO DRUŠTVO TRBOVLJE

Andrej Novak

Joži Kukovič

Nov načrt in vizija 
vodstva kluba je, da bi 

otroke vzgojili v šahiste, 
ki bodo radi igrali šah. 

Turistično društvo 
Trbovlje je v 

Delavskem domu 
po premoru zaradi 

epidemije spet 
organiziralo prireditev 
Zlata vrtnica. Ta je bila 

10. 12. 2021 ob strogih 
ukrepih epidemije, 

tako da je bila dvorana 
zasedena le polovično.

Z igranjem šaha otroci pridobijo 
na samozavesti, imajo osredotoče-
no razmišljanje, razvijajo sposob-
nost pomnjenja, začnejo načrtovati, 
predvsem pa se naučijo, kako iz-
gubljati. Vse nadobudne mlade ša-
histe vabimo, da jih starši pripeljejo 
v šahovsko šolo, da razvijejo naštete 
kvalitete. V mesecu januarju smo 
v prostorih kluba organizirali Za-
savsko hitropotezno prvenstvo za 

Na prireditvi Turistično dru-
štvo skupaj z Občino Trbovlje po-
deljuje priznanja in zlato vrtnico 
tistim društvom, organizacijam in 
posameznikom, ki so s svojim de-
lom, srčnostjo, z zagnanostjo in s 
svojimi uspehi predstavljali Občino 
Trbovlje v dobri luči v naših doli-
nah po Sloveniji in mogoče tudi v 
tujini. Na tej prireditvi je priznanje 
prejelo Društvo Trbovlje, novome-
dijsko mesto, ki ga je zastopala Na-
taša Pavlovič. Drugo priznanje je šlo 
v roke Toniju Liscu, predsedniku 
Rudarsko-muzejsko-etnološkega 
društva Perkmandljc. Zlato vrtnico 
pa je prejela dolgoletna predsednica 

posameznike. Igralo je 19 šahistov. 
Mladinski turnir za osnovnošol-
ce, ki je prav tako potekal januarja, 
je pritegnil devet mladih šahistov. 
Igrali so v dveh skupinah; vsi so 
prejeli simbolične nagrade. Za leto 
2022 imamo v načrtu še organizaci-
jo Kotnikovega memoriala, turnirja 
ob prazniku Občine Trbovlje, ude-
ležbo na uradnih tekmovanjih ŠZS. 
»Ni pomembno, kolikokrat padeš, 
ampak kaj se naučiš iz svojih lastnih 
napak.«, je povedal novi predsednik 
kluba Andrej Novak, ki je vodstvo 
kluba prevzel decembra 2021.

Šahovska šola deluje vsako sredo od 17. do 18. ure, in sicer v prostorih Šahovske-
ga kluba Rudar Trbovlje (Rudarska cesta 6, Trbovlje).
Predsednik ŠKRT: Andrej Novak, e-naslov: andrej.n@slo-kabel.si, GSM: 041 501 175
Rado Bajda, e-naslov: bajda557@amis.net

V prostorih Šahovskega 
kluba Rudar Trbovlje 
so vsak prvi četrtek 
v mesecu ob 18. 
uri organizirani 
hitropotezni klubski 
turnirji, ob sredah pa od 
18. ure naprej poteka 
igralni večer za šahiste. 

Turnir osnovnošolcev, december 2018.

Turističnega društva Trbovlje Ma-
rija Juraja. Društvo je vodila več kot 
dvajset let. Vodenje je začasno prev-
zela Joži Kukovič, dokler je ne nas-
ledi nekdo mlajši. V svojem govoru 

na prireditvi je poudarila, da bodo 
uspehi iz naslova turizma nastali le 
ob sodelovanju vseh deležnikov, ki 
sodelujejo pri prepoznavnosti naše-
ga mesta. Slavnostna govornika sta 

bila županja Jasna Gabrič in pred-
stavnik Turistične zveze Slovenije 
Jože Prah v vlogi predsednika sveta 
za razvoj turizma. Z lastnim sce-
narijem ob pomoči Mirze Ribiča, ki 
je prireditev tudi vodil, je v dvorani 
odmevalo ploskanje nastopajočim. 
Uvodni nastop so uprizorili učen-
ci OŠ Alojza Hohkrauta ter skupina 
EHO s petjem in plesom Pobelo pole. 
Najmlajši iz Vrtca Trbovlje – Eno-
ta Barbara – so prisrčno zapeli in 
zaplesali pesem Peričice pod vod-
stvom Mateje Bregar in spremljavi 
na kitari Neli Mišvelj. Tudi recita-
cij ni manjkalo, za kar je poskrbel 
učenec Osnovne šole Trbovlje Vasja 
Čede Bohorč s pesmima Rudarski 
otrok in Nočem, ki jo je napisal Feri 
Lainšček. Menim, da v Trbovljah ne 
moremo brez pesmi o rudarjih. Pev-
ski zbor OŠ Tončke Čeč in vokalna 
skupina Tonika pod vodstvom Ta-
nje Božiček Simnovčič sta ob glas-
beni spremljavi napolnila dvorano 
s svojimi glasovi. Odmevala je pe-
sem Andreja Čibeja Naš ata. Sledil 
je še nastop učencev prvih razre-
dov Osnovne šole Trbovlje s plesom 
Sneg je tu pod vodstvom Nine Fab-
jan in Mojce Hribar Bevc. Kot solist 
na kitari je nastopil učenec Emirja 
Ibrakića Maks Berk, ki žanje uspe-
he tudi prek meja. Vokalna skupina 
Tonika (učiteljice OŠ Tončke Čeč) 
pa je kot zadnja sklenila prireditev. 
Sledili so še voščilo in lepe želje po-
vezovalca prireditve.

Podelitev nagrad zlata vrtnica
Fotografija: Anja Doležalek Škrabar
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Nagradna križanka

Rešitve nagradne križanke 
napišite na dopisnico in jo s 
svojimi podatki (ime, priimek, 
naslov) do 18. marca 2022  
pošljite na naslov: Občina   
Trbovlje, časopis Sr(e)čno 
Trbovlje (nagradna križanka), 
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

Iskrene čestitke nagrajencem 
prejšnje križanke. 

Nagrajenci tokratne križanke 
(izžrebali jih bomo 5) bodo za 
nagrado prejeli steklenico za 
vodo. 



Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja 
štirikrat letno.
Številka: 39, 28. februar 2022

Foto na naslovnici: Logo 70 let 
Trbovelj
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. februarja 2022.

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.

Oglašujte 
v našem časopisu.

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

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

KIP MATI Z OTROKOM 
PRED »OTROŠKO BOLNICO« 
SPLOŠNE BOLNIŠNICE TRBOVLJE

Katra Hribar Frol

Skulptura (kamnita plastika) 
ženske/matere, ki na ramenu drži 
otroka, je delo kiparja Zdenka Ka-
lina, slovenskega avtorja, doma 
iz Solkana, sicer diplomanta za-
grebške likovne akademije. Delo 
je leta 1940 naročila Trboveljska 
premogokopna družba, ki je tak-
rat začela gradnjo novega otro-
škega doma na Vodah, kip pa 
so želeli postaviti nad glavnim 
vhodom zgradbe. Avtor je delo 
sicer končal istega leta, a je kip 
med drugo svetovno vojno ostal 
v Ljubljani, v Trbovlje pa so ga 
pripeljali leta 1949 in ga večkrat 
prestavljali z lokacije na lokacijo, 
dokler ga niso leta 2014 očistili in 
obnovili ter postavili na lokacijo 
v park pred današnjo »otroško 
bolnico«, ki je del Splošne bol-
nišnice Trbovlje, kjer ga lahko 
vidimo še danes. Kot zapiše Ale-
ksandra Forte v knjigi z naslovom 
Spomeniki Zasavja, je: »… Mati z 
otrokom zgodnje Kalinovo delo … 
Mati je preprosto oblečena, lase 
pa ji pokriva na zatilju zavezana 
ruta. Kljub skromni opravi delu-
je elegantno in sproščeno, brez 
kakšne krčevite napetosti, čeprav 
na desnem ramenu nosi živahne-
ga otroka. Materine obrazne po-
teze izražajo njeno plemenitost, 
otrokove pa igrivo nagajivost.« 

Kje pa je Zdenko Kalin dobil 
navdih za tovrstno podobo? Če 
odmislimo, da gre za tipično po-
dobo/motiv takratnega časa, ga 
je morebiti navdihnila podoba 
mimoidoče neznanke, ženske, ki 
jo za opazil med sprehodom. Mo-
goče je želel obuditi spomine na 
otroški čas, poveličati čarobnost, 
nedolžnost, igrivost, ki jo nosijo 

okrog naši najmlajši. Ali pa mu 
je naš jamski škrat perkamndeljc 
čez hribe, v belo Ljubljano ali od-
daljeni Zagreb poslal idejo o upo-
dobitvi klene Trboveljčanke, ki še 
dandanes »skupaj drži vse štiri 
ogle« marsikaterega doma.

Vir:
 � Forte, Aleksandra (2002). 

Spomeniki Zasavja. Za-
gorje, Trbovlje, Hrastnik, 
Zasavski muzej, Trbovlje
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Mati z otrokom, kip


