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Uredništvo

V vlogi županje ste že osem let. 
Kaj vam ta funkcija pomeni? Jo je-
mljete kot službo ali poslanstvo?

»Ta služba je poslanstvo. Če ne 
bi bila, bi trajala vsak dan osem 
ur in nič več. A je poslanstvo, ki te 
spremlja 24 ur dnevno. Če nekaj de-
laš srčno in z vso svojo energijo, te 
to spremlja povsod. Se sprehajaš po 
drugih mestih in si ne moreš kaj, da 
ne bi opazoval, kako imajo ureje-
ne parke, javne površine, ustanove 
in podobno, ter zraven razmišljal, 
kaj od tega bi bilo mogoče dob-
ro preizkusiti, uvesti tudi doma, v 
svojem mestu, od koder prihajaš. 
Te pa zaradi tega, ker službo ži-
viš, toliko bolj zabolijo kritike, ko 
veš, da so katere tudi na mestu, a 
jih kljub srčnemu trudu ne moreš 
izpolniti, saj je toliko prioritet, ki 
imajo prednost pred čim drugim, in 
razpoložljiva sredstva, ki te omeju-
jejo. In nekateri to težko razume-
jo, saj nimajo vpogleda v celotno 
področje delovanja občine. Vseeno 
pa številke dokazujejo, da smo z 
manj denarja, si upam trditi, na-
redili več. Ob koncu tega mandata 
puščam občinski proračun za sko-
raj milijon evrov manj zadolžen kot 
sem ga sama prejela v letu 2015, 
saj se zavedam, da bodo prihodnja 
leta potrebna večja sredstva za ci-
kel investicij, ki so nujno potrebne 
(gradnja novega vrtca in šole, pre-
nova knjižnice ter glasbene šole in 
OŠ Tončke Čeč). Zato morajo biti 
občinske finance v dobri kondiciji, 
dobro pripravljene.«

Kdo je Jasna Gabrič, ko ni v vlo-
gi županje? 

»Takšna kot vsi. Rada sem ob-
dana z ljudmi, ki so iskreni, veseli in 
me navdihujejo; od katerih se lahko 

Ob občinskem 
prazniku je intervju z 
aktualnim županom 

postala že tradicija. 
Tudi letos je uredniški 

odbor poklepetal z 
županjo Jasno Gabrič. 
Tokrat v sproščenem 

vzdušju in verjamemo, 
da boste v spodnjem 

intervjuju spoznali 
županjo malo 

drugače. 

veliko naučim. Na prvem mestu pa 
je čas za družino, ki je moj varen 
pristan, in v tem neizmerno uži-
vam. Vsakdo kdaj v življenju naredi 
kaj, za kar mu je potem žal, a po-
membno je, da se iz vsake izkušnje 
kaj naučimo in da je ne ponovimo.« 

Kaj vas v živ-
ljenju razveselju-
je ter kje najdete 
navdih in ideje za 
projekte?

»Razveseljuje 
me moja družina, 
moj sin. Njegova 
razigranost, igra-
rije in lumparije. 
Kako prisrčni so 
otroci, kako veli-
kokrat presenetijo, 
ter njihova iskre-
nost. To je tisto, 
kar te drži pokonci. 
In tega časa z ot-
rokom ne želim zamuditi, čeprav 
brez pomoči partnerja in staršev ne 
bi mogla opravljati poslanstva žu-
panje. Kar se projektov in razvoja 
mesta tiče, pa sem si že ob prvem 

»SRCE VSAKEGA MESTA SO 
LJUDJE, NJIHOVA ENERGIJA, 
NJIHOVA USTVARJALNOST.«

KLEPET Z ŽUPANJO TRBOVELJ JASNO GABRIČ 

imenovanju na mesto županje sama 
pri sebi izrisala Trbovlje v svojih 
mislih, kakršno želim soustvarja-
ti in 'narediti'. Zaspanost mesta, 
manko priložnosti razvoja, apa-
tičnost in neko capljanje na mestu 
so bili razlogi, zaradi katerih sem 

se odločila takrat 
kandidirati. Sama 
vidim nešteto ra-
zvojnih priložnos-
ti. In mogoče je to 
moja težava, saj me 
boli srce, ko vem, 
da vseh naenkrat 
ne morem izpelja-
ti, saj bi zanje pot-
rebovala milijone 
in milijone evrov, 
a smo kljub temu 
začrtali kar dobre 
smernice in posta-
vili dobre temelje 
za nadaljnji razvoj. 
Navdih so zame 

tista mesta, ki so uspešnejša od nas 
in ki so mi vzor, ter izkušnje s poto-
vanj po svetu še iz študentskih let, 
izkušnje mojih evropskih kolegov 
znotraj Odbora regij.«

Katere izmed teh razvojnih te-
meljev, ki jih omenjate, bi pouda-
rili?

Sama razvoj mesta delim na več 
področij. Na področju razvoja ljudi 
skrbimo za podporo vseh ustanov, 
ki delujejo na področju izobraževa-
nja, nudenja kakovostnih storitev 
za ljudi, tudi na področju zdravstva. 
Nadaljujemo s podporo društvom 
in jim pomagamo pri uresničeva-
nju novih pridobitev, ki so potrebne 
za njihovo delovanje. Predvsem so 
meni pomembna področja, na ka-
terih se dela z otroki, mladimi, saj 
se tam začrtajo prvi koraki. Tudi 
koraki mesta.

Na področju gospodarstva smo 
z EU-sredstvi in skupaj s podjetni-
ki prenovili OIC Nasipi, hkrati pa 
smo se zavedali, da nam zmanjkuje 
prostora za nova podjetja, zato smo 
vzporedno s tem izvedli nakup La-
konce in začeli projekte. Prav tako 
smo ena redkih občin, ki je v petih 
letih kar nekajkrat odprla OPN in 
sprejemala spremembe, vse z na-
menom, da smo bili čim bolj fle-
ksibilni pri pobudah za spremembe 
v gospodarstvu, čeprav je to zah-

»Ne bodimo 
ljubosumni na 
uspehe drugih, 
ampak rajši 
ustvarjajmo vsak 
svoje uspehe, 
majhne ali velike 
korake v smeri 
tistega, kar nas 
osrečuje.«
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tevno delo in terja veliko časa pa 
tudi energije sodelavke, zadolžene 
za OPN. Prav tako intenzivno de-
lamo na cestnih povezavah s pre-
ostalo Slovenijo, torej na prenovi 
obstoječih državnih cest, saj smo 
v petih letih prenovili dejansko 
celotno državno cesto skozi mes-
to, projektira se izboljšanje odseka 
Bevško–Mesečina. Največji dosežek 
pa je dejstvo, da smo uspeli priti do 
trenutka, ko so narejene idejne za-
snove variant navezave Zasavja na 
avtocesto. 

Potem pa je tu še veliko drugih 
področij, kot so: urejanje javne in-
frastrukture in s tem povezani javni 
prostori mesta; prenova prostora 
pred Pošto, odkupujemo zadnje po-
slovne površine okrog nekdanjega 
hotela Rudar z namenom, da se jih 
na koncu podre, odkupovali smo 
nepremičnine okrog DDT (garaže, 
Klenovškovo hišo), da bo arhitekt 
imel več možnosti pri risanju pre-
nove tega območja. Na področju 
stanovanj sta se v vsakem izmed 
mojih mandatov zgradili po ena 
zgradba z novimi stanovanji, pri če-
mer je občina pomagala pri urejanju 
papirjev in OPN-ja pa tudi z odloči-
tvijo, da je odprodala del zemljišča 
v ta namen. Hkrati pa smo odkupili 
in podrli vse barake nasproti Sam-
skega doma pri Mondialu in letos 
zrisali idejno zasnovo novega bloka. 
Prav tako se trenutno projektira ko-
munalna infrastruktura novega na-
selja hiš JST. S tem 
bo mesto pridobilo 
še kar nekaj novih 
stanovanjskih po-
vršin. Da smo lahko 
prišli do sem, pa je 
bila potrebna tudi 
vizija, zaradi katere 
smo pred leti sploh 
odkupili zemljišče 
in verjeli, da je tak 
projekt tudi pri nas 
izvedljiv in da se 
da. Področij je še 
veliko: od kulture 
(prenove v DDT, 
podpora kulturnim 
prireditvam …) do 
turizma (EU-pro-
jekt Inspiracija, 
povezovanje z de-
ležniki …), starejših občanov (kjer 
sodelujemo z domom upokojencev 
pri projektih širitve doma), a bi 
nam zmanjkalo prostora, če bi ho-
tela o vsem tem tukaj pisati.«

Mogoče besedica o viziji in ra-
zvoju na področjih šolstva, športa 
in javne infrastrukture?

»Na področjih javne infra-
strukture in šolstva ter športa smo 
izvedli celovito prenovo OŠ Ivana 
Cankarja z okolico, zgradili povsem 
nov športni park Ledenica, delno 
prenovili določene dela Športne-
ga parka Rudar, odkupili zemljišča 
Kip ter okolice z namenom, da se bo 
lahko začelo nadaljnje projektiranje 
prostora, letos bo obnovljeno otro-
ško igrišče Partizan, hkrati pa so se 
naredili načrti za prenovo mestnega 
parka, knjižnice, OŠ Tončke Čeč in 
Glasbene šole Trbovlje. Začenja pa 

se tudi projektiranje novega vrtca in 
šole na mestu Opekarne, kjer smo 
morali najprej v zadnjih letih odku-
piti tudi kar nekaj zemljišč, kar ni 
bilo poceni. Ta projekt je nujno po-
treben, če želimo izvesti vzpostavi-
tev trga na Trgu revolucije ter zato, 
ker so stavbe vrtca Ciciban, Mojca 
in OŠ Alojza Hohkrauta v slabem 
stanju in pa takšnem, ki ne zadoš-
čajo več predpisom niti nimajo v 
okolici primernih igralnih površin, 
da cestne varnosti niti ne omenjam.

Treba se je zavedati, da so srce 
vsakega mesta ljudje, njihova ener-
gija, njihova ustvarjalnost. Naša 
naloga pa je, da ljudem omogočimo 
tudi pogoje za razvijanje njihove 
ustvarjalnosti, kamor pa vseka-
kor sodijo infrastrukturni projek-
ti, urejanje prostorov za izvajanje 
dejavnosti v javnih zavodih, šolah, 
urejanje pogojev za razvijanje go-
spodarstva pa tudi urejanje javnih 
prostorov v mestu, v katerem ljudje 
najdejo svoj kakovosten prostor za 
preživljanje prostega časa.«

Je mogoče med projekti, ki 
jih izvajate na občini, tudi kaj 
takšnih, ki so vam še posebej pri 
srcu? Kakšni, na katere ste poti-
homa ponosni?

»So projekti, ki jih je treba 
narediti že zaradi pridobivanja 
sredstev, in so projekti, ki jih lahko 
ali pa tudi ne izvedeš. Priznam, da 
si vsako leto najdem kakšen manj-

ši projekt, ki mi je 
pri srcu, 'za dušo' 
in ki ga mogoče 
kak drug župan ne 
bi izvedel ali pa 
niti opazil, jaz pa 
menim, da je vse-
eno pomemben. 
Mene osrečuje in 
me drži pokonci. 
Lepša mi čas in je 
moj skoraj osebni 
mini izziv. Tak je 
bila prenova zane-
marjenih bivalnih 
enot za ljudi, ki 
ostanejo brez stre-
he nad glavo. Pri 
tem projektu sem 
sodelovala tudi 
kot prostovoljka 

ob začetku prvega mandata in še 
danes darujem stvari, ki jih nato 
uporabljajo uporabniki enote Zarja. 
Ta hiša mi ves čas leži nekje v srcu 
in jo vsake toliko časa tudi obiščem 
in preverim, ali je še kaj, kar lahko 
storimo. Zelo sem bila vztrajna pri 
tem, da so mi sodelavci 'omogoči-
li' in rezervirali nekaj sredstev za 
prenovo šahovske sobe na Rudarju, 
ker vem, da se je najbrž nihče ne 
bi lotil še naslednjih 20 let, šah pa 
je nekaj, kar pri mladih razvija mi-
selnost, kravžlja in trenira možga-
ne, kar je neprecenljiva popotnica 
za življenje. Zelo sem se zavzela za 
prenovo prostorov gasilcev v gasil-
skem domu, da nismo s pocenitva-
mi spreminjali projekta arhitekte, 
kar se rado zgodi med izvajanjem 
projekta. Tudi kinestetična učilnica 
na OŠ AH je bila moja srčna želja 
ter prenova parketa v telovadnici, 

katerega stanje me je šokiralo ob 
enem izmed obiskov šole. Ali pa 
nakup učnih lutk za otroke na vseh 
naših šolah za tečaj prve pomo-
či. Takšni »majhni« projekti, ki 
so komu nepomembni in jih zato 
tudi ne bi izvedel ali pa jih niti ne 
bi opazil, so bili zame kot češnja na 
vrhu torte. Ob njih 
sem res uživala, 
ko vidiš, da z njimi 
bolj kot z večjimi 
projekti narišeš 
nekomu res iskren 
nasmeh na obraz 
in je zanje hvale-
žen.«

Kateri je naj-
večji izziv, s kate-
rim ste se kot žu-
panja srečali?

»Bilo jih je kar 
nekaj. V začet-
ku predvsem iz-
zivi na občini, ko 
sem ugotovila, da 
so vrednote v delovnem kolektivu 
povsem drugačne od tistih, ki bi si 
jih sama želela. Ni bilo vizije, stra-
tegije razvoja posameznih območij 
mesta, ni bilo narejenih realnih ra-
zvojnih projektov, ni bilo denarja 
z drugih razpisov razen s tistih, ki 
so »vnaprej dodeljeni« posame-

zni občini, večji del stvari smo kar 
»outsorsali« oz. dajali delati ven 
drugim, kot pa da bi jih sami na-
redili, in podobno. Kako to obrniti, 
kako spremeniti to pri ljudeh, ki so 
bili tako navajeni delati več deset 
let, je bil prvi izziv in tudi najtežji. 
In to je proces, ki ne more biti kon-

čan v letu ali dveh, 
ampak traja nekaj 
let. In ko človek ne 
deli več istih vre-
dnot, sam zapusti 
delovno okolje in si 
najde tisto, ki nje-
mu ustreza. To ni 
nič novega.

Nato je sledil 
šok in skalni po-
dor, pri čemer smo 
bili bitko s časom, 
saj nam bi kma-
lu začelo v mestu 
zmanjkovati vode. 
Cilj je bil ob tem 
tudi ne narediti 
panike med ljudmi. 

Nato je sledila reorganizacija gasil-
stva in ves pogrom, ki sem ga bila 
takrat deležna, a še danes stojim 
za argumenti za reorganizacijo in 
trdim, da naša občina ni tako veli-
ka, da bi lahko imela javni zavod s 
področja gasilstva, hkrati pa ni bilo 
denarja za opremo, za razvoj na 

»Da smo lahko 
prišli do sem, pa 
je bila potrebna 
tudi vizija, zaradi 
katere smo pred 
leti sploh odkupili 
zemljišče in verjeli, 
da je takšen 
projekt tudi pri 
nas izvedljiv in da 
se da.«

»Zaspanost mesta, 
manko priložnosti 
razvoja, apatičnost 
in neko capljanje 
na mestu so bili 
razlogi, zaradi 
katerih sem se 
odločila takrat 
kandidirati. 
Sama vidim 
nešteto razvojnih 
priložnosti.«
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Spoštovani Trboveljčani in Trboveljčanke,

naše mesto letos praznuje 70 let od prejema mestnih pravic, prvič pa 
smo bili kot kraj omenjeni v 13. stoletju. Mesto se je skozi leta spreminjalo, 
rastlo, se razvijalo, iskalo svoje priložnosti in svoje mesto pod zvezdami. 

S ponosom zrem v leta, ki so za nami, s ponosom se sprehodim 
po mestu srčnih ljudi in mestu, ki vsako leto ponudi nekaj novega, 

po mestu, v katerem srečaš razigrane mlade obraze, uspešne ljudi in 
starejše, obdane z modrostjo. To je naše mesto. Iskrene čestitke 

ob prazniku, 1. juniju, ki ga zaznamujemo.

Počaščena bom, če boste praznovali z nami tudi letos, ko bomo 
zaznamovali občinski praznik, in sicer v torek, 31. maja, ob 19. uri v 
gledališki dvorani DDT, ter s tem izkazali tudi spoštovanje in poklon 

letošnjim prejemnikom občinskih priznanj. Z nami bodo tudi prijatelji 
iz pobratenega francoskega mesta Sallaumines. 

Jasna Gabrič,
županja Občine Trbovlje

področju civilne zaščite, tudi vseh 
drugih služb. Kot da smo obsta-
li v nekem obdobju osemdesetih 
let. Eden izmed izzivov je bil tudi 
ta miselni preskok, ko večina ljudi 
misli, da živimo v časih, v katerih 
imamo lahko vse, pa to ni res. In 
ko nekateri vidijo samo sebe, samo 
svoje področje, kot 
da druga ne obsta-
jajo. Teh časov ni 
več, na občini ne 
tiskamo denarja in 
treba se je odloči-
ti za primer: imeti 
gasilski zavod 14 
ljudi ali imeti rajši 
drugačno organi-
zacijo in hkrati do-
volj opreme, ureje-
ne prostore za delo, 
ki pritičejo velikos-
ti in stanju občine, 
današnjemu času, 
saj tudi to zahteva 
svoja sredstva, za 
vse pa ni denarja. 
Ali je bolje imeti 
tri več zaposlene 
na primer v dr-
žavnih ustanovah, 
ki bi jih morala fi-
nancirati država, a 
jih je občina, ali s 
tem denarjem rajši 
vsako leto financi-
rati prenovo otroških igrišč, ki bodo 
služila na stotine otrokom? 

To so mogoče za koga banalne 
stvari, a takšne so na koncu dneva 
odločitve, ki jih moraš sprejeti. In v 

preteklosti smo veliko denarja na-
menili stvarem, ki niso imele večje 
dodane vrednosti in so bile tam kot 
ostanek starega časa z izgovorom, 
da je tako že 30 let. In to spremeni-
ti, denar preusmeriti v stvari, ki so 
bolj potrebne za mesto, je bilo res 
težko. Ker od tega so imeli koristi 

določeni ljudje, ki 
so se dodobra za-
sidrali v naši druž-
bi, imeli neki svoj 
krog ljudi in s tem 
tudi vpliv, kjer so 
nato, ko smo jim 
odvzeli te »pri-
vilegije«, začeli 
širjenje laži, bla-
tenje in hujskanje 
ljudi proti občini 
in meni osebno, 
kar počnejo še da-
nes. Tudi ta del te 
zgodbe mi je bil te-
žek in te prizadene. 
In seveda Ceroz, 
pri katerem smo 
bili čez noč pos-
tavljeni pred dej-
stvo, da so ustva-
rili okoli 3 milijone 
evrov izgube, za 
kar do danes ni 
nihče odgovar-
jal, in je bilo treba 
sprejeti odločitev, 

s katero smo za 20 let zagotovili 
urejen odvoz smeti mestu. Podob-
na zgodba se je nato ponovila še s 
komunalo. Ponosna pa sem na dej-
stvo, da sem vsem tistim, ki so me 

med županovanjem Vilija Trevna 
neupravičeno obsojali in blatili, 
tudi v medijih, da sem bila zadol-
žena za črpanje EU-sredstev ter da 
smo ena najslabših 
občin na tem po-
dročju, dokazala, 
da to ni bilo tako. 
In da je bila občina 
pod mojim vod-
stvom v teh letih 
mojega župano-
vanja uspešna na 
številnih razpisih, 
tudi evropskih.«

Katere vrednote 
so vam v življenju 
najpomembnejše?

»Zame pošte-
nje, družina in lo-
jalnost. Žal pa opa-
žam, da je tega vse 
manj in pri marsi-
kom le obrabljena 
floskula. Najbolj 
te prizadene, ko 
daš ljudem prilož-
nost, jim daš vso svojo podporo, 
jim 100-odstotno zaupaš, pa te na 
koncu izdajo, širijo laži in – kot je 
dejal eden izmed prijateljev – nato 
z nožem plezajo po tvojem hrbtu.«

V teh dneh praznuje naše mes-
to in z njim tudi občani. Letošnje 
praznovanje je jubilejno, saj mesto 
Trbovlje praznuje 70 let. Kaj bi ob 
tem želeli sporočiti občanom?

»Morda bi jim ob tem sporoči-
la predvsem to, da se marsikaj da 

storiti, če se v to verjame. Da so 
tudi časi rudarjenja mimo, a da s 
tem ni nič narobe, saj se odpirajo 
nove priložnosti, potrebni so novi 

pristopi, drugač-
na miselnost in 
dovolite sebi ter 
drugim, da delajo 
drugače, da si upa-
jo iti prek ustalje-
nih, starih navad 
in načinov dela. 
Da je jamranja ko-
nec, da smo besede 
»se ne da, se ne 
more« izbrisali iz 
slovarja ter da več 
časa namenjajmo 
sebi, svojemu ra-
zvoju in družini. 
Da naj nas ne bri-
ga, kaj dela sosed, 
da ne verjemite 
vsem besedam, ki 
jih nekateri tako 
radi trosijo naok-
rog. Da nam bese-

de, kot so »To pa že drži, če je pa 
tko rekel sosedov Francl«, izginejo 
iz misli, saj s tem delamo škodo 
ljudem, o katerih se obrekuje, ter 
da zaupamo predvsem vase. Dajmo 
ceniti vsakega, ki je pripravljen del 
svojega časa, svoje strasti in ener-
gije nameniti za višji, javni dobro 
in mu bodimo hvaležni. Ne bodi-
mo ljubosumni na uspehe drugih, 
ampak rajši ustvarjajmo vsak svoje 
uspehe, majhne ali velike korake v 
smeri tistega, kar nas osrečuje.« 

»Treba se 
je zavedati, 
da so srce 
vsakega mesta 
ljudje, njihova 
energija, njihova 
ustvarjalnost. 
Naša naloga pa 
je, da ljudem 
omogočimo 
tudi pogoje za 
razvijanje njihove 
ustvarjalnosti, 
kamor pa 
vsekakor sodijo 
infrastrukturni 
projekti …«

»Kar pa se 
projektov in 
razvoja mesta 
tiče, sem si 
že ob prvem 
imenovanju na 
mesto županje v 
prvem mandatu 
sama pri sebi 
izrisala Trbovlje 
v svojih mislih, 
kakršno želim 
soustvarjati in 
»narediti«.
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SLAVKO STOŠICKI, ČASTNI OBČAN

STANE WEISS, PRVOJUNIJSKI 
NAGRAJENEC – POSTHUMNO

Naziv častni občan se 
podeli Slavku Stošickiju 

za uspešno večletno 
nadpovprečno delo 

na različnih področjih, 
pomembnih za razvoj 

občine Trbovlje.

Stanetu Weissu se 
podeli prvojunijska 

nagrada za življenjsko 
delo na področju 

fotografske obrti – 
posthumno in za 

ohranjanje lokalne 
kulturne dediščine 

prek fotografij.

Slavko Stošicki je nekoč zapisal: 
»Rojstni kraj vedno nosiš v srcu. Je 
tvoje rojstvo, mladost in življenje. 
Ko nanj pozabiš, si mrtev.«

V teh besedah človek začuti od-
nos, ki ga ima Slavko Stošicki do 
svojega rojstnega kraja. 

Čeprav ga je življenjska pot za-
nesla na Bled, pa je s Trbovljami še 
vedno močno povezan kot lions in 
kot pesnik v okviru Literarnih pri-
jateljev Društva upokojencev Tr-
bovlje. 

Stane Weiss se je rodil leta 1937 
v Trbovljah. Fotografija mu je bila 
zapisana v krvi, saj je njegov stari 
oče, Franc Weiss, svoje fotograf-
sko podjetje ustanovil že leta 1896 
v Gorici. Leta 1929 je njegov sin 
Stanko Weiss zgradil hišo s foto-
grafskim ateljejem v Trbovljah, na 
zdajšnji Obrtniški cesti, kjer je nje-
gov sin, Stane Weiss, izvajal svojo 
fotografsko dejavnost. Med drugo 
svetovno vojno je bila družina pri-
silno izseljena v Petrinjo na Hrva-
škem. Družina doma hrani bogat 
arhiv fotografskega podjetja, ki je 
bil deloma osiromašen zaradi izgub 
materiala med drugo svetovno voj-
no. Mojster Weiss je ostal v svojem 
fotografskem studiu aktiven vse do 
svoje smrti. Ta atelje je veliko Tr-
boveljčanom pomenil nekaj več od 
običajnega prodajnega mesta. Pos-
tal je družabno središče Trbovelj, 
k čemur je v veliki meri pripomo-
gel značaj mojstra fotografije, ki je 
poleg odličnega dela vedno znova 
poskrbel tudi za prisrčno vzdušje.

Za Stanetom Weissom so ostale 
številne fotografije, ki jih je nap-
ravil v svoji dolgoletni karieri. Te 
pomenijo pomemben prispevek k 
ohranjanju spomina na pretekle 
dni naše lokalne skupnosti. Stane 
Weiss je skozi dolga leta sodeloval 
s številnimi trboveljskimi podjetji 
(med drugim z vsemi najpomemb-
nejšimi) pa tudi z lokalno oblastjo 
in s številnimi društvi, ki so dajala 
ton dogajanju v Trbovljah. Podobe, 
ujete v lečo njegove kamere, nas 
popeljejo na popotovanje po Trbo-
vljah po drugi svetovni vojni, govo-
rijo nam o vzponu Trbovelj iz ru-
darske naselbine v moderno mesto, 
ki naj bi bilo vzor za veliko drugih. 
Njegove fotografije prikazujejo 
vzpon trboveljskega gospodar-
stva, živahno družabno dogajanje 
v mestu, novogradnje in nove pri-

dobitve lokalne skupnosti in seveda 
ljudi, ki tu živijo in ki jih je vedno 
tako rad sprejemal v svojem atelje-
ju. Marsikatero podjetje ali društvo 
se lahko za svoj bogat in lep arhiv 
fotografij zahvali ravno njegove-
mu prefinjenemu občutku za ujetje 
trenutka na fotografski papir. Eden 
njegovih največjih dosežkov v ka-
rieri je gotovo serija dokumentar-
nih fotografij gradnje dimnika TET 
v Trbovljah, najvišjega dimnika 
v Evropi. V tej seriji fotografij nas 
popelje skozi celotno gradnjo, od 
prvih temeljev do prizorov na sa-
mem vrhu orjaškega dimnika. A se 
ni ustavil samo pri dokumentiranju 
dimnika; enaka pozornost gre na 
njegovih fotografijah tudi delav-
cem, ki so ga gradili. Vso gradnjo 
spremljamo tudi skozi prizore lju-
di, s čimer je dokumentaciji dodal 

močno človeško noto in za večno 
ovekovečil obraze tistih, ki so vsak 
prispevali svoj delež k temu spo-
štovanja vrednemu podvigu.

Pri nagrajencu ob obsežnem fo-
tografskem opusu ne smemo spre-
gledati tudi njegove človeške strani. 
Pravijo, da dobrega fotografa od 
odličnega loči to, da zna pokukati 
v dušo človeka in jo ovekovečiti v 
ujetem prizoru. To je mojstru Weis-
su, z njegovim občutkom za člove-
ka in vedno vedrim, optimističnim 
značajem, uspevalo skozi dolga leta 
njegove poklicne poti. Takšnih fo-
tografov v svetu digitalne fotogra-
fije in kamer na pametnih telefo-
nih ni več veliko, zato še toliko bolj 
cenimo, da je bil eden izmed njih 
del naše lokalne skupnosti. Zdi se, 
da fotografije ni nikoli dojemal kot 
službe, ampak kot svoje življenjsko 
poslanstvo. Ne gre spregledati tudi 
njegovega občutka za empatijo in 
človekoljubnost, ki jo je pokazal ob 
zadnjem potresu v hrvaški Petrinji, 
kraju, kamor je bil z družino izse-
ljen med 2. svetovno vojno.

Glede na obrazloženo v Zavo-
du za kulturo Delavski dom Trbo-
vlje menimo, da bi ob izboru Sta-
neta Weissa za dobitnika letošnje 
»prvojunijske nagrade« ta odšla 
v prave roke, saj si jo je mojster s 
svojim delom in prispevkom za lo-
kalno skupnost več kot zaslužil. V 
letu 2022 v Delavskem domu Tr-
bovlje načrtujemo veliko pregledno 
razstavo njegovih fotografskih del, 
s katero bomo javnosti predstavili 
njegov bogat opus. 

Njegovo življenje v Trbovljah in 
tudi ustvarjalnost sta povezana s 
številnimi zgodbami, saj je bil že v 
mladosti aktiven na kulturnem po-
dročju, bil 20 let napovedovalec na 
Radiu Trbovlje, njegov direktor, kot 
predsednik Kulturne skupnosti je 
aktivno deloval na kulturnem po-
dročju, delal kot razvojni inženir v 
Cementarni Trbovlje, vodil družbo 
IBT Trbovlje in se v času strukturnih 
podjetniških viharjev boril za njen 
obstoj. Njegova podjetnost in stro-
kovnost sta ga usmerjali v področje 
ocenjevanja, na katerem je vodilni 
ocenjevalec v Sloveniji. Poleg tega pa 
se je zapisal tudi organizaciji Lions 
in trideset let deloval najprej v Lions 
klubu Trbovlje in nato v Lions klubu 
Trbovlje Brin. Za Slavka lahko reče-
mo, da se je kraju zapisal kot človek, 
ki razume in dojema preproste ljudi 
in časti bogato kulturno dejavnost v 
Trbovljah. Njegovo delo in ustvarjal-
nost, s katerima se je zapisal v Trbo-
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MIŠO GORNIK – POSEBNO PRIZNANJE ŽUPANJE 
OBČINE TRBOVLJE ZA POMEMBEN PRISPEVEK NA 
PODROČJU GOSPODARSTVA V OBČINI TRBOVLJE

Mišo Gornik je 
poznano in cenjeno 

ime v lokalnem okolju 
in širše. Njegovi 

nekdanji in trenutni 
kolegi o njem govorijo 
o presežkih. O človeku 

z veliko začetnico, 
ki je ogromno 

prispeval lokalnemu 
gospodarstvu. 

Iz Iskre TPT ga je pot vodila v 
podjetje Dewesoft, kjer svoje delo 
uspešno opravlja še danes. Mišo je 
bil v Iskri TPT imenovan za tehnolo-
ga spajkanja, ki je bilo zelo odgovor-
no, saj bi vsaka najmanjša napaka 
predstavljala nepredstavljivo škodo 
v montažnem procesu, v katerem 
so dnevno izdelali tudi dva milijo-
na diod. Takrat je podjetje veljalo za 
največjega proizvajalca plastično-a-
ksialnih diod v Evropi in tretjega na 
svetu. Kot oseba je bil tih in miren, 
strokoven in učinkovit, cenjen in 
spoštovan od delavk v proizvodnem 
procesu, vodstva Iskre Polprevod-

niki ter od tehnoloških partnerjev v 
Sloveniji in v tujini. Nanj se je dalo 
zanesti kot na človeka in tudi stro-
kovnjaka v proizvodnem procesu. 
Iskra Polprevodniki Trbovlje je bila 
osnova za njegovo tehnološko vede-
nje pri vseh nadaljnjih izzivih, ki jih 
je prav tako uspešno obvladoval.

Mišo se je ekipi Dewesofta prid-
ružil leta 2015. Takole ga opisujejo v 
podjetju: 

»Ko je sama misel, da bi se nam 
lahko pridružil, postala realnost, se še 
nismo pogovarjali, kaj bo Mišo počel. 
Oseba njegovega kova z delovno zag-
nanostjo, s strokovnostjo lahko najde 

mesto v vsakem kolektivu. Po prihodu 
je zapolnil manjkajoče inserte proce-
sov ter se tako ukvarjal s projektnim 
vodenjem, produktnim vodenjem in 
s kakovostjo izdelkov. Glede na svoje 
izkušnje je definiral postopke testiranj 
in umestil izdelke v sistem standardi-
zacije. Pozneje se je ukvarjal z izpo-
polnitvijo standarda ISO 9001, uvedel 
14001 in omogočil, da je podjetje pri-
dobilo standard ISO 17025, kar pomeni 
ogromen napredek na področju doka-
zovanja ustreznosti izdelave merilnih 
inštrumentov. Pred leti je tako postal 
vodja kakovosti skupine. Organizi-
ra servisno dejavnost in seli postopke 

servisne dejavnosti v države, v katerih 
je prodaja največja. Leta 2016 se je 
vključil v investicijski projekt obnove 
nekdanje Iskre in s svojim detajlnim 
poznavanjem objekta veliko pripomo-
gel v optimalni izvedbi del. Po ustano-
vitvi Katapulta se je vključil kot men-
tor in s svojim mentorskim znanjem iz 
preteklih zaposlitev uspešno nadaljuje 
pri pomoči mladim.

Vsakodnevne zadolžitve in 
opravljena dela so narejena. Vemo, da 
bo vse narejeno. Ni dvoma. In če po-
mislimo, da je vse potrebno opravljeno, 
smo še le na točki, na kateri Mišo zač-
ne presegati pričakovanja. Ne obsta-
jajo teme in naloge, pri katerih ne bi 
znal pomagati. Mednarodne izkušnje, 
izkušnje vodenja, dela z ljudmi … na 
vsakem koraku, vsak dan ga lahko vsak 
povpraša za nasvet in vedno bo prip-
ravljen pomagati. 

Ne moreš mimo vtisa, da je spošto-
van. Ogromno ljudi ga pozna, in ker 
vedo, da je član Dewesofta, povprašajo 
po njem. Vprašajo z velikim zanima-
njem in pri tem običajno dodajo zgod-
bico iz preteklosti, v kateri je vsakega 
posameznika z nečim presenetil ali 
navdušil. In to počne tudi zdaj …

Prav z njim in z njemu podobnimi 
sodelavci je podjetje izjemno. V čast 
nam je, da je naš sodelavec.«

vljah, sta nanizana v kratkih zgod-
bah v nadaljevanju obrazložitve. 

Pobudnik likovne zbirke 
slikarjev Trbovelj

Že zelo zgodaj ga je zanimalo 
kulturno življenje kraja. Pogosto je 
zahajal v Delavski dom, ki mu je bil 
skoraj pred pragom hiše. Navdušil 
se je nad slikarstvom in se učil prvih 
potez v društvu Relik in se pozneje 
individualno izpopolnjeval pri aka-
demskem slikarju Janezu Knezu. 

Z njim postane Radio 
Trbovlje udaren medij

Nase je opozoril tudi kot radijski 
napovedovalec Radia Trbovlje ter 
pobudnik in urednik mladinskega 
programa. V vlogi napovedovalca se 
je pojavljal več kot deset let. Radio je 
dobro poznal, zato je bil po konča-
nem fakultetnem študiju imenovan 
za glavnega in odgovornega uredni-
ka ter direktorja Radia Trbovlje. Sku-
paj z dopisniki Dnevnika, Dela, Ra-
dia Slovenija in Televizije Slovenija 
ter z mlajšo generacijo novinarjev je 
oblikoval trdno informativno jedro. 
Zavedanje, da je hitro in objektivno 
poročanje o zasavskih dogodkih po-
membna sestavina dela, se je odra-
žalo v številnih pohvalah in nagra-
dah novinarjem in radiu. 

Z novimi tehničnimi izboljšava-
mi in dobrim tehničnim osebjem je 
Radio Trbovlje v njegovem mandatu 
prestopil prag studia in začel odda-

jati s terena v živo. Radijska ekipa je 
mikrofone prenesla v krajevne skup-
nosti in med ljudi. 

Je oče zabavne prireditve 
Nohšiht 

Poleg vsebinskih in tehničnih 
sprememb je radio usmerjal tudi v 
komercialne dogodke, za katere je 
pisal scenarije. Bil je avtor in scena-
rist odmevnih oddaj v kupoli hotela 
Rudar z naslovom Sobotni večeri. V 
kulturno-zabavnem programu, ki ga 
je vodil Bogdan Barovič, so se pred-
stavljala trboveljska društva in kra-
jevne skupnosti. Prireditve, ki so bile 
polno obiskane, pa so dopolnjevale 
znane osebnosti slovenske glasbene 
scene.

Glede na to, da prireditve v hote-
lu Rudar niso omogočale prisotnosti 
večjemu številu občanov, se je do-
mislil javne prireditev na prostem. 
Poimenoval jo je Nohšiht. S tem so 
Trbovlje dobile tradicionalno prire-
ditev, ki je leta privabljala številne 
občane.

 
Fotografija mu je strast 

Svojo fotografsko strast, rojeno v 
času, ko je bil še bruc strojne fakul-
tete, je obdržal vse do danes. Njegove 
fotokamere Canon, ki so ga in ga še 
spremljajo na vsakem koraku, so v 
objektiv ujele prek 45.000 fotografij. 
Kot napredni fotograf je imel dovolj 
gradiva, da je postavljal fotografske 
razstave po Sloveniji. V projektih 
»Podobe lepot«, »Hodil po zemlji 

sem naši in pil nje prelesti«, »Ujeti 
trenutki« ter drugih je navduševal 
po Sloveniji. Nazadnje se je Trbo-
veljčanom predstavil s fotografsko 
razstavo »Podobe lepot« v galeriji 
Delavskega doma Trbovlje v febru-
arju tega leta.

Njegov prispevek k 
prepoznavnosti Lionsov 
Trbovelj 

Z ustanovitvijo prvih Lions klu-
bov v Sloveniji je ideja prišla tudi v 
Trbovlje. Skupaj z Radkom Blažičem, 
Jurijem Kolencem in z Jožetom An-
drejem Čibejem je ustanavljal prvi 
Lions klub v regiji, imenovan Lions 
klub Trbovlje. Lionsi so postali po-
memben dejavnik v programih po-
moči. Njegovo razumevanje slogana 
»We serve« ga je vedno navdajalo 
z odgovornostjo, s čutom za ljudi in 
pomoč nemočnim. Kot aktiven Li-
ons, član LK Trbovlje, je bil pobudnik 
in organizator prve mednarodne ak-
cije »Plakat miru«. 

Njegova poezija je simfonija 
Izdal je dve pesniški zbirki: »Pe-

smi za dva« in dvojezično zbirko 
»Podobe lepot – Images of Char-
ms«, v pripravi pa ima še dve zbir-
ki, izmed katerih bo ena posvečena 
Trbovljam. Ljubezen do poezije in 
domačega kraja je bila vzrok za to, 
da je postal član skupine Literarnih 
prijateljev Trbovlje. Kot pravi sam, je 
navdušen nad voljo in delom članov 

skupine. Čeprav mu čas ne dopušča 
večjih aktivnosti, pa se vedno rad 
udeleži srečanj Literarnih prijateljev. 
V okviru društva upokojencev in Li-
terarnih prijateljev se rad odzove s 
svojimi pesniškimi večeri.

Poezija, ki jo v zadnjem času po-
vezuje tudi s fotografijo, je postala 
njegov izrazni medij. Projekt poezije 
in fotografije, kot je bil prikazan na 
razstavi v Delavskem domu v Trbo-
vljah, je prikazal povezanost poezije 
in fotografije. Po oceni kritikov so 
fotografska dela, ki so nastala na 
podlagi pesmi in nasprotno, svo-
jevrsten unikat izražanja. So skupek 
dveh med seboj povezanih izraznih 
svetov, ki skupaj predstavljata vzne-
mirljivo dinamiko ujetih podob naše 
dežele in metaforično razgibanih 
verzov. Te pa obiskovalci doživljajo 
kot poln predah, kot odklop, kot tre-
nutek lepote, ki si jo privoščimo.

Bil je tudi svetovalec Občini Tr-
bovlje pri izdelavi strategije razvoja 
kraja, si prizadeval za večjo vlogo, 
ki bi jo morala imeti Občina Trbovlje 
pri koriščenju državnih in evropskih 
sredstev v okviru Zakona o zapiranju 
rudnika RTH in prestrukturiranju 
regije. Kot član vodstva Združenja 
podjetnikov Slovenije je vedno za-
stopal interese trboveljskih podje-
tnikov. Kot član Gospodarske zbor-
nice za Zasavje pa si je prizadeval za 
uresničevanje za vzpostavitev takih 
gospodarskih pogojev, ki bodo omo-
gočili konkurenčnost trboveljskega 
gospodarstva.
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IVAN JANEZ BIZJAK – POSEBNO PRIZNANJE ŽUPANJE 
ZA IZJEMEN PRISPEVEK NA PODROČJU ALPSKEGA 
SMUČANJA V OBČINI TRBOVLJE

KS CENTER – ZLATA SONČNICA 
ZA NAJBOLJ UREJENO KRAJEVNO SKUPNOST
Hortikulturno društvo 
Trbovlje v sodelovanju 

z županjo vsako 
leto podeljuje zlato 
sončnico za najbolj 

urejeno krajevno 
skupnost občine 

Trbovlje. Merila za 
podelitev priznanja 

določi Hortikulturno 
društvo Trbovlje, prav 
tako izvede oglede na 

terenu in oceni vse 
krajevne skupnosti. 

Ivan Janez Bizjak ali 
Jani, kot ga poznajo 

vsi člani Smučarskega 
društva Trbovlje 

(SDT), je eden izmed 
najstarejših članov 

društva, hkrati pa tudi 
eden izmed članov z 
najdaljšim stažem in 

preverjeno najstarejši 
ter še vedno 

popolnoma aktiven 
član smučarskega 

društva.

Letos je med krajevnimi 
skupnostmi v Trbovljah najvišje 
število točk in najvišjo oceno ureje-
nosti prejela KS Center. Po mnenju 
Hortikulturnega društva Trbovlje 
je Krajevna skupnost Center zelo 
lepo urejena in ocenjujejo, da je 
lepa urejenost skupnosti vezana na 
delo, trud in vložek posameznikov 
pa tudi krajanov kot celote.

Jani je začel v SDT sodelovati kot 
mladinski tekmovalec v letu 1957 ter 
nadaljeval tekmovalno pot kot član 
vse do leta 1965, ko je opravil izpit 
za takratnega vaditelja smučanja in 
svojo energijo preusmeril v vzgojo 
mladih kadrov ter smučarskih tek-
movalcev. V letu 1970 je svoje smu-
čarsko znanje uspešno nadgradil tudi 
z izpitom za trenerja alpskega smu-
čanja pri profesorju Janezu Šmitku 
v skupini znanih smučarskih tek-
movalcev in trenerjev, kot so: Tone 
Vogrinec, Oto Pustoslemšek in Niko 

Štravs. Po letu 1970 se je v okviru 
SDT pridružil ekipi lokalnih smučar-
skih strokovnjakov, ki so pripeljali 
skupino takrat mladih smučarjev iz 
Zasavja vse do FIS-programa tek-
movanj. Bil je smučarski vaditelj, ki 
je učil veliko generacij otrok veščin 
smučanja v okviru redne osnovne 
šole, šole v naravi ali pa je delal kot 
društveni trener za mlade tekmoval-
ce, jih vodil po različnih tekmovanjih 
in jim celo servisiral smuči. 

V navedenem obdobju se je po-
kazala tudi potreba po boljši lokal-

ni, smučarski infrastrukturi, kar pa 
Janija ni ustavilo. Od vsega začetka 
svojega aktivnega sodelovanja pri 
SDT je prav tako aktivno sodeloval 
tudi pri gradnji zasavskih smučišč; 
svoje praktično znanje je neprestano 
nadgrajeval s formalnim. 

Jani je večkrat potrjeval licenco 
za trasiranje smučarskih tekmo-
valnih prog, pridobil licenco ISIA, 
ob koncu 70. sodeloval pri gradnji 
smučišča Vrhe - Medvednica in leta 
1989 prevzel vlogo njegovega teh-
ničnega vodje. Leta 2003 je opravil 

izpit za nadzornika na smučiščih 
in ga leta 2007 nadgradil z izpitom 
za vodjo obratovanja krožnih žič-
nic. Smučišče Vrhe - Medvednica je 
danes eno zadnjih še vedno delujo-
čih zasavskih smučišč, ki obratuje 
predvsem zaradi zaslug Ivana Janeza 
Bizjaka, ki vsako leto kljub svojim že 
častitljivim letom še vedno opravlja 
funkcijo vodje obratovanja žičnice 
Vrhe - Medvednica, delo nadzor-
nika na omenjenem smučišču ter 
poleg vsega navedenega tudi funk-
cijo predsednika nadzornega odbora 
Smučarskega društva Trbovlje. 

Na tak način vsako leto opravi 
vsaj 500 prostovoljnih ur in s svojim 
požrtvovalnim delom še vedno omo-
goča mladim, da se lahko v lokalnem 
okolju spoznavajo s smučanjem ozi-
roma s smučarskim športom. Čeprav 
ima kot nekdanji smučarski tekmo-
valec kar nekaj uspešnih klubskih 
in regijskih nastopov, je v lokalnem 
okolju najbolj poznan kot pravi smu-
čarski zanesenjak, ki kljub svojim 83 
letom skrbi, da smučanje v Trbovljah 
še vedno živi in uspešno deluje naprej. 

Ker njegovo požrtvovalno delo 
v smučarskem športu ni bilo nikoli 
nagrajeno ne denarno ne kako dru-
gače, je njegov prispevek v občini 
Trbovlje na področju alpskega smu-
čanja neprecenljiv in vreden občin-
skega priznanja.
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Občina Trbovlje

OZ Rdečega križa Trbovlje

Občina Trbovlje je 
pristopila k projektu 

»Skupaj za varni 
jutri«, ki poteka pod 

okriljem Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano.  

Dolgoročni cilj projekta je po-
večati število tistih, ki se po pre-
živetju tako hude situacije, kot je 
srčni zastoj, vrnejo v domače okolje 
in v enako kakovost svojega življe-
nja kot pred dogodkom. To pa lahko 
dosežemo z učinkovito in predvsem 
s pravočasno intervencijo pa tudi 
s pomočjo ob srčnem zastoju, kar 
bomo dosegli z izvajanjem delavnic 
za prve posredovalce in obnovitve-
nimi tečaji.

V ta namen je aprila županja Ja-
sna Gabrič predstavnikom vseh šti-
rih trboveljskih prostovoljnih gasil-
skih društev, štabu Civilne zaščite 
Občine Trbovlje in Gasilski zvezi 
Trbovlje predala opremo, ki jim bo 
služila pri njihovem delu in pred-
vsem olajšala delo v ključnih tre-
nutkih. Občina je z naslova projekta 
pridobila 26.000 evrov sofinancer-
skih sredstev in iz občinskega pro-
računa financirala še dodatnih 
11.000 evrov. Prav tako smo v sklo-

NOVA OPREMA, 
KI REŠUJE ŽIVLJENJA

MLADI NADOBUDNEŽI TEKMOVALI 
V ZNANJU PRVE POMOČI

pu projekta »Skupaj za varni jutri« 
v mesecu maju po občini namestili 
osem novih defibrilatorjev, ki bodo 
lahko pomagali reševati življenja. 
Ti so bili nameščeni predvsem na 
območjih, na katerih je defibrila-
torjev primanjkovalo. S tem smo 
zagotovili večjo in enakomernejšo 
pokritost.

Nosilec operacije je Las Zasav-
je, ki ga zastopa Območna obr-
tno-podjetniška zbornica Hra-
stnik, partnerji v projektu pa so 
Zdravstveni dom Hrastnik, Občina 
Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi 
in Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Hrastnik.

V sredo, 20. aprila, je Območno 
združenje Rdečega križa Trbovlje 
organiziralo lokalno preverjanje 
znanja osnovnošolskih ekip prve 
pomoči. Prijavljene so bile štiri eki-
pe, in sicer po dve iz Osnovne šole 
Tončke Čeč in Osnovne šole Trbo-
vlje. Vsako ekipo je sestavljalo šest 
učencev ter rezerva, preverjali pa 
so teoretično in praktično znanje. V 
teoretičnem delu so odgovarjali na 
vprašanja s področja prve pomoči in 
poznavanja Rdečega križa, na dveh 
deloviščih pa so preverili, koliko 
že znajo v praksi. Poškodovance so 
odigrali dijaki Srednje tehniške in 
poklicne šole Trbovlje. Največ točk 
je zbrala ekipa starejših učencev OŠ 
Tončke Čeč, ki se je tako uvrstila na 
regijsko preverjanje znanja. 

Občina Trbovlje se zaveda po-
membnosti obvladovanja prve po-
moči, ki lahko v ključnih trenutkih 
rešuje življenja. Ko se človek bori 

Lokacije novih defibrilatorjev:

 � Športni park Rudar, Rudarska cesta 6
 � Avtomoto društvo Trbovlje, športnorekreativni 

objekt na Neži
 � Knezdol 10 in 25
 � Župa 3
 � Planinski dom na Kumu
 � Sv. Planina 46

Predaja opreme, ki bo reševala življenja

za življenje, je znanje nudenja prve 
pomoči bistvenega pomena. In uče-
nje o tem se lahko začne že pri naj-
mlajših. Že pravilen klic na 112, ko 
se mogoče na tla zgrudi babica, je 
lahko odločilen. Z namenom, da bi 
znanje prve pomoči imeli možnost 
pridobiti že osnovnošolci, je Občina 
Trbovlje konec preteklega leta vsem 
trboveljskim osnovnim šolam iz-
ročila komplete lutk, na katerih se 
lahko otroci v praksi učijo nudenja 
prve pomoči v sklopu krožkov, ki jih 
šole izvajajo. 

V sredo, 1. junija, bodo 
med 10. in 12. uro pred 
Menažko meritve 
sladkorja, holesterola in 
kisika v krvi ter prikaz 
temeljnih postopkov 
oživljanja z uporabo 
defibrilatorja.

Mladi nadobudneži so se 
preizkusili v znanju prve pomoči. 
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Občina Trbovlje

Aprila smo skupaj 
s predstavniki 
Ministrstva za 

obrambo Republike 
Slovenije v uporabo 

uradno predali nove, 
moderno opremljene 

prostore Regijskega 
centra za obveščanje v 

Trbovljah. 

Novi prostori so v stavbi gasil-
skega doma na Savinjski cesti, v ka-

teri je regijski center leta 1989 začel 
svoje delovanje, nato pa se skozi 
leta selil po različnih lokacijah, na-
zadnje na Ulico 1. junija. Prvotna 
ekipa štirih operaterjev se je skozi 
leta povečala, prostori pa so postali 
premajhni in predvsem nefunkci-
onalni. Večji prostori s sodobnejšo 
opremo so bili torej nujni, da bodo 
operaterji kos najzahtevnejšim na-
logam ob nepredvidenih izrednih 
dogodkih; ravno s tem razlogom 
si je občina tudi prizadevala, da se 
prostori čim prej uredijo. V veselje 
in ponos nam je, da je ravno trbo-
veljski regijski center za obveščanje 
trenutno najsodobnejši v državi. 

Ob odprtju sta trak prerezala žu-
panja Občine Trbovlje Jasna Gabrič 
in državni sekretar na Ministrstvu 
za obrambo mag. Janez Žakelj. 

REGIJSKI CENTER ZA 
OBVEŠČANJE TRBOVLJE 
NAJSODOBNEJŠI V DRŽAVI
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Več kot dva 
kilometra novega 

kanalizacijskega 
omrežja in dodatno 

črpališče smo pridobili 
v Trbovljah iz naslova 
projekta »Čiščenje in 

odvajanje komunalne 
odpadne vode v 

porečju Save – Občina 
Trbovlje«. Projekt 
sta poleg Občine 

Trbovlje sofinancirala 
Republika Slovenija in 

Evropska unija. 

Občina Trbovlje

VEČ KOT DVA 
KILOMETRA NOVEGA 
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

Projekt Odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v porečju Save 

Občina Trbovlje ima zgrajeno 
centralno čistilno napravo, kljub 
temu pa komunalne odpadne vode iz 
določenih, predvsem bolj oddaljenih 
območij niso dotekale vanjo. Priklju-
čenost je bila v Trbovljah v pred-
metni aglomeraciji ID 7540 Trbovlje 
pred izvedbo projekta 97,77-odsto-
tna, po končanem projektu pa je na 
javno gospodarsko infrastrukturo 
priključenih 98,82 odstotka vseh 
priključenih enot. Z gradnjo doda-

tnih nekaj več kot 2.200 metrov javne 
kanalizacije se bo v sistem odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda priključilo 
173 PE oziroma 51 različnih objek-
tov, skupno pa je v Trbovljah tako že 
16.263 priključenih uporabnikov. V 
Trbovljah je zgrajena centralna čis-
tilna naprava vključno s primarnim 
in sekundarnim kanalizacijskim sis-
temom ter s potrebnimi tehnološki-
mi objekti. Kljub temu pa komunalne 
odpadne vode iz razpršenih in loka-
cijsko oddaljenih naselitvenih obmo-
čij ne dotekajo v centralno čistilno 
napravo. Individualni stanovanjski 
objekti na teh območjih odvajajo od-
padne vode prek pretočnih greznic v 
bližnje površinske odvodnike, grape 
ali ponikovalnice. Predhodnega či-
ščenja za vode v odvodnikih ni.

»Zadovoljni smo, da smo pro-
jekt končali še pred rokom in da smo 
s tem obkljukali še en pomemben 
mejnik na poti v čistejše okolje in 
ugodnejše prebivanje v občini Tr-
bovlje,« je ob koncu projekta dejala 
županja Občine Trbovlje Jasna Gab-
rič in se zahvalila vsem prebivalcem, 
ki so bili potrpežljivi in strpni med 
gradbenimi deli. 

Cilji projekta:
 � Večja priključenost objektov na javno kanalizacijsko 

omrežje.
 � Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje  

infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode.

 � Boljše stanje okolja.

S to investicijo je končana gradnja kanalizacijskega omrežja. Vsi objekti, ki se niso nahajali na ob-
močju gradnje omrežja, morajo imeti urejene male čistilne naprave. Za gradnjo lahko zaprosijo 
tudi za subvencijo občine. Več informacij najdete na strani občine. Drugi, ki so bili na območju 
gradnje kanalizacijskega sistema, pa bodo v prihodnjih dneh pozvani k izvedbi priključitve svoje-
ga objekta na novo kanalizacijsko omrežje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Odvajanje in 
čiščenje komunalne 
odpadne vode v 
porečju Save - 
Občina Trbovlje

Občine Trbovlje

KAKO DALEČ JE PROJEKT 
PRENOVE NA RELACIJI BEVŠKO–MESEČINA?

Občina Trbovlje je v zadnjih letih 
izvedla kar nekaj projektov na po-
dročju izboljševanja cestne varnosti 
v Bevškem, in sicer v sodelovanju z 
državo. Tako smo bili v zadnjih letih 
uspešni na razpisih ministrstva za 
mobilnost in uredili avtobusni po-
staji v centru Bevškega, kar je bila 
dolgo leta velika težava. Prav tako, 
smo v isti krajevni skupnosti uredili 
tudi s pomočjo ministrstva, avto-
busni postaji pri Mesečini, na pro-
blematiko katerih so opozarjali tudi 
krajani krajevne skupnosti Zasavje 
kar nekaj let. Poleg obeh omenje-

nih projektov pa je občina skupaj z 
državo uredila v isti krajevni skup-
nosti tudi krožišče v Bevškem, ki je 
bistveno izboljšalo varnost prometa 
v tem delu mesta, še toliko bolj pa 
tudi pretočnost prometa v tem delu 
mesta. Seveda pa je na seznamu 
projektov, ki jih bo treba še izvesti, 
dovolj problematik in izzivov.

Glavna stvar, ki je še ostala v KS 
Zasavje, kar se prometne varnosti 
tiče, in še ni bila urejena, je relacija 
od centra Bevškega do Mesečine. Ker 
gre za zahteven teren (saj je območje 
ceste utesnjeno med strmino na eni 
strani in potokom na drugi), je treba 
najprej najti rešitve, ki bi bile izvedlji-
ve in sprejemljive, ter nato projektira-

ti projekt. Tako je država oz. pristojno 
ministrstvo na področju tega izziva 
na omenjeni relaciji Bevško-Meseči-
na, ki predstavlja državno cesto, tudi 
na pobudo občine in občanov, izvedla 
naslednje aktivnosti:
 � Pogodba za izdelavo Idejnega 

projekta je bila podpisana 10. 12. 
2020. Projektant je oddal idejni 
projekt v januarju 2022. Dobro 
leto je trajalo, da je bil projekt iz-
delan..

 � Prvotno je bila predvidena izved-
ba recenzije, a so se na zadnji ko-
ordinaciji ministrstva odločili, da 
se recenzija ne bo izvajala, ampak 
bo recenzija izvedena pozneje v 
sklopu PZI-projekta. Trenutno 

ministrstvo pregleduje izdelano 
dokumentacijo.

 � V maju/juniju bo predvidoma 
sklican sestanek z občino gle-
de predlagane variante, ki se bo 
obdelovala v PZI-dokumentaciji. 
Doreči je treba tudi postopke na 
delu, na katerem so predvideni 
posegi zunaj vdjk na koncu trase 
– odcep za Ravensko vas.

 � Sledita priprava projektne na-
loge za PZI in izbor projektanta. 
Ocenjuje se, da bi lahko ime-
li izbranega projektanta npr. v 
septembru/oktobru 2022, pro-
jektiranje in recenzija pa bi bila 
lahko končana v drugi polovici 
leta 2023.



OBČINSKE STRANI                  www.srcnotrbovlje.si                  11

Vse več ljudi, ki ne 
živijo na območju 

Trbovelj, na katerem 
je mogoč priklop na 
vročevod, se odloča 
drva ali kurilno olje 

zamenjati s toplotnimi 
črpalkami. Nekateri k 

temu dodajo na streho 
še sončne celice za 

proizvodnjo elektrike 
in so tako dejansko 

že skoraj povsem 
samozadostni in 

energetsko neodvisni 
od cen in dobave 
energije na trgu. 

Uredništvo

IZKUŠNJA OBČANA 
S TOPLOTNO ČRPALKO: 
VEČ KOT ZADOVOLJEN

Občina Trbovlje zadnjih pet let 
nudi vsem, ki ne živijo na območju 
vročevodnega omrežja, možnost 
subvencije za gradnjo toplotne čr-
palke, katere pogoj so tudi prido-
bljena sredstva Ekosklada. Kako je 
to videti v praksi, kako se je toplotna 
črpalka obnesla v praksi in kakšne so 
bile izkušnje z zamenjavo energije, 
smo se pogovarjali z občanom, ki si 
je tudi s pomočjo občinske subven-
cije uredil toplotno črpalko. V zad-
njih 4 letih smo subvencijo zagoto-
vili že skoraj 80 občanom.

Za začetek vas prosimo, da opi-
šete, kje živite. Je to hiša? Stano-
vanjski blok? Kolikšna je vaša og-
revalna površina?

»Živim v hiši, ogrevalna površi-
na pa je skoraj 160 kvadratnih me-
trov.«

Na kaj ste se ogrevali pred 
vgradnjo toplotne črpalke in kak-
šen je bil vaš strošek ogrevanja? 
Ste s tem ogrevali prostore ali tudi 
vodo?

»Toplotno črpalko sem vgradil 
pred tremi leti, pred tem pa smo 
ogrevali na drva, in sicer od sep-
tembra do junija. V osmih mesecih 
smo za ogrevanje namenili več kot 
1.000 €, pa vseeno ne morem reči, 
da smo imeli zelo toplo, včasih tudi 
po 17 stopinj Celzija. Prav tako smo 
občasno ogrevali tudi poleti, če je 
bilo kdaj slabo vreme in posledič-
no nizke temperature. Pozabiti ne 
smemo niti na strošek dimnikarja.« 

Kaj vas je prepričalo o zamenja-
vi sistema ogrevanja? Zakaj ste se 
odločili za toplotno črpalko?

»Želel sem bolj trajnostni način 
ogrevanja, ki bo dolgoročno cenej-
ši in prijaznejši do okolja. Za inve-
sticijo pa sem se na koncu odločil, 
zato ker sem z naslova razpisa Ob-
čine Trbovlje, ki sofinancira vgra-
dnjo toplotnih črpalk, in razpisa 

KAKO PRIDOBITI SUBVENCIJO 
OBČINE ZA TOPLOTNO ČRPALKO?
Na javni razpis se lahko prijavi vsaka fi-
zična oseba s stalnim prebivališčem v 
Občini Trbovlje, ki je investitor in lastnik 
ali solastnik nepremičnine, stanovanj-
ske stavbe ali stanovanja, v katerem 
bo izveden ukrep; imetnik stavbne 
pravice na nepremičnini, na kateri bo 
izveden ukrep; družinski član lastnika 
nepremičnine, stanovanjske stavbe ali 
stanovanja v večstanovanjski stavbi, 
na kateri bo izveden ukrep; najemnik 
nepremičnine, stanovanjske stavbe 
ali stanovanja v večstanovanjski stav-
bi, na kateri bo izveden ukrep. Nepre-
mičnina, stanovanjska stavba oziroma 
stanovanje v večstanovanjski stavbi, 
na kateri bo izveden ukrep, mora biti 
v izključni lasti fizične osebe ali oseb. 
Pred izvedbo naložbe mora vlagatelj 
zagotoviti, da so z izvedbo seznanjeni 
morebitni lastniki, solastniki oziroma 
etažni lastniki nepremičnine, stano-
vanjske stavbe oziroma stanovanja v 
večstanovanjski zgradbi.
Pravica do nepovratne finančne spod-
bude se dodeli za nakup in vgradnjo 
električne, plinske sorpcijske ali hibri-
dne toplotne črpalke tip zrak/voda, 
voda/voda ali zemlja/voda.
Za toplotno črpalko mora biti pred-
hodno pridobljena odločba o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spod-
bude Ekosklada ali odločba o dodelitvi 
kredita Ekosklada, in sicer iz javnega 
poziva 74SUB – OB19 »Nepovratne fi-
nančne spodbude občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih virov energije 
in večje energijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb«. Nova toplotna črpalka 
za centralno ogrevanje mora zamenja-
ti staro kurilno napravo za les ali pre-
mog, razen če je stavba novogradnja.
Vlagatelji, ki so menjali druge napra-
ve za ogrevanje (plinske peči, peči na 
kurilno olje …), do nepovratne finančne 
spodbude niso upravičeni.
Če je na območju, na katerem vlagatelj 
prebiva, drug prednostni način ogre-
vanja (npr. daljinsko ogrevanje), vlaga-
telj do sredstev ni upravičen.
Vlagatelji morajo biti posebej pozorni, 
da vlogo vložijo v enem letu od opra-
vljene investicije, kar izkazujejo s foto-
kopijo računa izvajalca s pripadajočo 
napeljavo za priklop, ki mora vključe-
vati popis del in opreme, vrsto in točen 
tip ter proizvajalca toplotne črpalke.
Javni razpis in dokumentacija za prijavo 
z obrazci sta občanom na voljo na sple-
tni strani Občine Trbovlje. Vloge obrav-
nava komisija, ki jo s sklepom imenuje 
županja, vsak mesec po vrstnem redu 
prispetja vlog. Če je v seznam popol-
nih vlog uvrščenih več vlog, kot je na 
voljo sredstev, se ta razdelijo popolnim 
vlogam na začetku seznama, glede 
na vrstni red datuma in ure prejema 
ter razpoložljiva sredstva. Popolne vlo-
ge vlagateljev, ki zaradi porabe prora-
čunskih sredstev v tekočem letu niso 
realizirane, se, če so v naslednjem letu 
zagotovljena proračunska sredstva, ob 
upoštevanju vrstnega reda prispetja 
prenesejo v naslednje leto in se takrat 
obravnavajo prednostno, po načelu vr-
stnega reda prispetja.

Ekosklada dobil povrnjen del vlož-
ka, kar je celotno investicijo precej 
pocenilo.«

Koliko vas je stala vgradnja to-
plotne črpalke in koliko od tega 
ste lahko pridobili nepovratnih 
sredstev? Če primerjate strošek za 
energijo pred vgradnjo toplotne 
črpalke in pa danes, kaj ste ugoto-
vili? Se je izplačalo?

»Vgradnja in montaža toplotne 
črpalke sta v letih 2019 stali približ-
no 6.500 evrov, vendar pa sem 2/3 
sredstev dobil povrnjenih – 1.000 
evrov z naslova razpisa Občine Tr-
bovlje in 3.200 evrov od Ekosklada. 
Letos je mesečna položnica za ele-
ktriko v najbolj mrzlih zimskih me-
secih znašala 190 evrov, od tega je 
bilo ogrevanja za 140 evrov. V osmih 
mesecih smo za ogrevanje nameni-
li okoli 600 evrov, kar je bistveno 
manj kot takrat, ko smo kupovali 
drva. Investicija se nam je izplačala 
in se nam je že povrnila, zato smo 
z njo zadovoljni. Velika prednost je 
tudi konstantna toplota v prostoru, 
ki ves čas dosega 23 stopinj, zato je 
tudi z vidika udobja to dobra odlo-
čitev.« 

Bi danes z znanjem in izkuš-
njami, ki jih imate, ponovili za-
menjavo ogrevalnega sistema?

»Seveda, saj sem zelo zadovo-
ljen. Poleg nižjih položnic ogreva-
nja pa je tak način ogrevanja tudi 
prijaznejši do okolja.« 

Kaj bi svetovali tistim, ki se še 
odločajo za izbiro načina ogreva-
nja na območjih, na katerih ni-
majo dostopa do vročevodnega 
omrežja?

»Če imajo to možnost, jim pri-
poročam vgradnjo toplotne črpalke, 
največji izkoristek energije pa bo, če 
bodo primerno uredili tudi izolacijo 
in okna.« 

Toplotna črpalka
Foto: freepik.com
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ZATRAJBALI 
V NOVO SEZONO

S prihodom pomladi 
smo spet vzpostavili 

sistem izposoje koles 
TRajBi. Tako si lahko 

izposodite svoje 
električno kolo in se 

popeljete po mestu po 
opravkih. 

Občina Trbovlje

Uporabnikom so še vedno na 
voljo štiri lokacije, na katerih si 
bodo lahko izposodili električna 
kolesa, in sicer: pri Zdravstvenem 
domu Trbovlje, v Mestnem par-
ku Trbovlje, Zavodu za mladino 
in šport Trbovlje ter na železni-
ški postaji Trbovlje. Spodbujanje 
trajnostne mobilnosti pa želimo 

nadaljevati tudi v prihodnje. Tako 
se bodo štirim nadstrešnicam za 
e-kolesa do jeseni pridružile še 
dodatne tri, ki bodo zgrajene v 
sklopu gradnje novih kolesarskih 
površin v mestu in ki bodo z več 
kot 6.400 metri neprekinjene ko-
lesarske povezave povezale sever 
in jug mesta, od Gabrskega pa vse 
do železniške postaje. 

Kako si lahko izposodim 
e-kolo TRajBi?

Za uporabo sistema je pred 
prvo uporabo potrebna osebna 
registracija v Zavodu za mladi-
no in šport Trbovlje in Knjižnici 
Toneta Seliškarja Trbovlje. Delna 
registracija se lahko opravi na ter-
minalu ali prek mobilne aplikaci-
je. Uporabniške podatke oziroma 
kartico pa uporabnik prevzame na 
izdajnem mestu, na katerem tudi 
podpiše pogodbo in plača letno 
članarino v višini 10 evrov za te-

koče leto ter varščino v višini 50 
evrov, ki se ob povzročeni škodi na 
sistemu porabi za stroške popra-
vila. Vsi, ki ste se v sistem TRajBi 
že včlanili v preteklem letu, mora-
te pred prvo uporabo samo porav-

nati članarino v višini 10 evrov. To 
lahko storite v Zavodu za mladino 
in šport Trbovlje ali v knjižnici. 
Več informacij vas čaka na spletni 
strani trajbi.si.

Vse uporabnike prosimo, da 
sistem TRajBi uporabljajo skladno 
s splošnimi pravili in tako omo-
gočajo, da bo sistem dosegel svoj 
namen. Ta pa je, da se bodo občani 
in obiskovalci Trbovelj lahko na 
do okolja in zdravja prijazen na-
čin pripeljali od ene točke mesta 
do druge.

Trajbi električna kolesa
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OBNOVILI SMO IGRALA 
V MESTNEM PARKU

KAJ PRINAŠAJO NOVE NALOŽBE V DDT 
ZA SKORAJ 170.000 EVROV?

V pomladanskih 
mesecih smo začeli 

dela v mestnem 
parku, v sklopu 

katerih smo igrala 
za naše najmlajše 
po dolgi zimi spet 

pripravili na ponovno 
in predvsem 

brezskrbno uporabo. 

Veseli smo pozitivne 
odločbe Ministrstva 

za kulturo, ki bo 
sofinanciralo naložbe 

v Delavskem dom 
Trbovlje v višini 

69.000 EUR. V 
prihajajočih mesecih 
bo namreč izvedenih 

veliko projektov v 
skupni vrednosti 
skoraj 170.000 €, 
ki bodo našemu 

kulturnemu hramu 
nadeli nov žar in ga 
posodobili, kot si to 

zasluži. Poglejmo, 
katere novosti lahko 

pričakujemo. 

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Na območju igral smo obstoječe 
sekance zamenjali z novimi, tokrat 
kostanjevimi, ki so kakovostnejši in 
trpežnejši. Prav tako trenutno ob-
navljamo vrtiljak, ki bo poleg novih 
temeljev imel tudi podlogo iz tarta-
na; ta bo preprečila nastanek blata 
ob deževju, na kar so nas občani 
pogosto opozarjali. Igralo na vzmeti 
bo dobilo novo podlago, česar bodo 
še posebej veseli njihovi uporabniki. 
Nekatera igrala v mestnem parku 
bomo tudi na novo prebarvali, ob-
novili kovinske dele na gugalnicah 
in uredili še druge detajle, da bo 
igra v parku še zabavnejša.

In ne pozabite. Jeseni se bo v 
popolnoma novo podobo odelo 

V Slavčkovi sobi, predavalnici, 
gledališki dvorani in v spodnji avli 
se bodo prenovile stene, ki bodo 
pobarvane z originalno barvo, ki jo 
je predpisal Zavod za varstvo kul-
turne dediščine. Prav tako se bo 
uredila in posodobila garderoba za 
obiskovalce, ki jo je arhitekt Žu-
pančič zasnoval ob graditvi stavbe. 

Po začetku obnove igral smo kmalu v park že namestili nov, 
prenovljen vrtiljak, ki so se ga otroci zelo razveselili. Žal pa vese-
lje ni trajalo dolgo, saj je nekdo vrtiljak že po petih dneh namer-
no poškodoval in je kot tak neprimeren za uporabo. Zaradi po-
škodb bomo morali vrtiljak spet odstraniti in ga popraviti. Ostro 
obsojamo takšno ravnanje in pozivamo, da se povzročanje 
škode preneha. Občanke in občane prosimo, da če bodo priča 
kakšnih podobnih ravnanj, to nemudoma sporočijo na Policij-
sko postajo Trbovlje na številko 03 56 53 150. Če se bo takšno 
početje nadaljevalo, bomo morali razmisliti o strožjih ukrepih 
varovanja območja igral. 

tudi igrišče Partizan. Del igral bo 
popolnoma nov, del pa jih bomo 
obnovili, da bodo zasijala v novi 
luči, in jih ponovno uporabili. 
Zasadili bomo nova drevesa, ki 

bodo v vročih poletnih dneh nu-
dila senco, poskrbeli pa bomo še 
za kakšno presenečenje in tako 
otrokom ponudili več kot le nava-
dno igrišče.

Obnovili smo igrala v mestnem parku.

Vandalizem v mestnem parku

Ne bo se spreminjal njen videz, je 
pa vsekakor potrebna prenove, da 
bi zadostila potrebam obiskovalcev 
današnjega časa. 

Oder je ena izmed najbolj obre-
menjenih delov stavbe – z nastopi 
in rednimi vajami –, zato je za za-
gotovitev najboljših mogočih pogo-
jev za izvajanje kulturnih dejavnosti 

nujno obnoviti načeto površino in 
jo sanirati v stanje, ki bo omogoča-
lo večletno nemoteno delo. Oder bo 
obnovljen na način, da se ga zbrusi, 
zamenja morebitne poškodovane 
dele in prebarva s posebno barvo, 
namenjeno za odrske površine. Prav 
tako se bodo renovirali tudi stoli in 
mize. 

V avlo Delavskega doma Trbovlje 
se bo umestilo delo slikarja Maksa 
Kavčiča Sgraffito, ki ima izjemen 
pomen pri ohranjanju kulturne in-
dustrijske dediščine. Eksponat je 
bil dolga leta skrit javnosti v Stroj-
ni tovarni Trbovlje. Z umestitvijo v 
zgornjo avlo Delavskega doma bo 
Sgraffito postal del interierja DDT, 
kar je velik prispevek tudi h kako-
vostnemu programu in k večjemu 
številu obiskovalcev. 

Občina Trbovlje je od leta 2005 
»občina po meri invalidov«. Z 
ureditvijo sanitarij, primernih za 
gibalno ovirane osebe, poleg ki-
nodvorane, bi nadaljevali ta cikel 
investicij, ki omogočajo osebam z 
invalidnostjo nemoten ogled vsebin 
v zgornjem delu zgradbe in v naši 
kinodvorani, s čimer se kakovost 
njihovega življenja izboljšuje.
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OČISTILI SMO 
TRBOVLJE IN ZBRALI 
VEČ KOT 1,5 TONE ODPADKOV

Hvala vsem, ki ste 
pokazali dobro 

voljo in sodelovali 
v čistilni akciji 

#OčistimoTrbovlje. 
Skupaj smo zbrali več 
kot 1,5 tone odpadkov. 

Z bralci delimo nekaj 
fotografij, ki so nam 
jih zavodi, društva in 

občani pošiljali. Hvala 
vsakemu posebej, ki 
je sodeloval v čistilni 

akciji in naredil nekaj 
dobrega za naše 

mesto.

Občina Trbovlje, 
Komunala Trbovlje

Med epidemijo covida-19 so se v 
okolju pojavili novi odpadki, vendar 
to niso samo obrazne maske, ki jih 
najdemo pogosto zavržene ali iz-
gubljene kjer koli, ampak tudi več 
embalažnih odpadkov, kot so kav-
ni lončki za na pot in embalaža za 
prenašanje hrane. Še vedno pa je ob 
cestah veliko praznih pločevink od 
piva, praznih cigaretnih škatlic in 

druge embalaže od pijač, na cestnih 
izogibališčih in parkiriščih pa je po-
leg naštetih odpadkov še veliko čis-
tilnih robčkov, od katerih večina ni 
biorazgradljiva. Pojavljanje teh od-
padkov kaže na to, da je med nami 
še vedno veliko neozaveščenih lju-
di, ki odpadke odmetavajo kar skozi 
okno avtomobila med vožnjo ali pa 
jih pustijo ob parkiranem vozilu.

V uredništvo smo prejeli tudi prijazno pismo z zahvalo 
občanu, ki skozi vse leto nesebično skrbi za okolico svojega 
doma. Pismo v celoti objavljamo in se pridružujemo zahvali. 
Alojz Golčnik je upokojeni rudar, ki je lani dopolnil 90 let in 
stanuje v zeleni stolpnici, že odkar je bila stavba zgrajena. 
Zadnjih 10–12 let vestno ureja zelenico pri stolpnici ob potoku. 
Zelo je ponosen, da je uredil nasad različnih rastlin. Posadil 
je jelko, jerebiko, ilex, jablano, češnjo in okrasne grmovnice, 
vsako leto poseje tudi enoletno cvetje. Želi, da bi mestni ljudje, 
ki živijo v blokih, imeli urejeno okolje in da bi spoznali različne 
okrasne in koristne rastline, ki rastejo pri nas. Pri svojih letih še 
vedno skrbi za okolico svojega doma, ki bi bila sicer veliko bolj 
pusta in žalostna. Vse življenje je živel tesno z naravo in zato 
je to delo zanj še pomembnejše.
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32. REGIJSKI OTROŠKI 
PARLAMENT – ZASAVSKA REGIJA; 
MOJA POKLICNA PRIHODNOST 

V aprilu je v sejni 
dvorani Občine 

Trbovlje potekal 
32. regijski otroški 

parlament na temo 
Moja poklicna 

prihodnost, ki ga je 
organiziralo Društvo 

prijateljev mladine 
Trbovlje ob podpori 

Občine Trbovlje. 

Lavra Izgoršek, 
sekretarka Društva 
prijateljev mladine Trbovlje

Sodelovalo je 27 mladih parla-
mentarcev iz vseh zasavskih ob-
čin – Hrastnik, Trbovlje, Zagorje 
ob Savi, Šmartno pri Litiji in Liti-
ja. Osrednja tema – moja poklicna 
prihodnost – je bila deljena na pet 
podtem: moj poklic: skrbi, priča-
kovanja, znanja in veščine; poti do 
mojega poklica; poklici sedanjosti 
in poklici prihodnosti; Slovenija, 
Evropa, svet – pozitivno, negativ-
no, zanimivo; vpliv covida-19 na 
izbiro poklica. Mladi parlamentar-
ci so izbrali pet predstavnikov, ki 

32. regijski otroški parlament

so zasavsko regijo zastopali na 32. 
nacionalnem otroškem parlamen-
tu 11. aprila v prostorih Državnega 

zbora RS v Ljubljani v organizaciji 
Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Za temo 33. otroškega parlamenta, 

ki bo potekal v naslednjem šolskem 
letu, so mladi parlamentarci izbrali 
duševno zdravje otrok in mladih. 
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Knjižnica ni samo 
osrednja bralna 

ustanova, ki dviguje 
bralno kulturo, 

ampak obenem 
širi znanje ter nudi 
prijetno delovno in 

študijsko okolje vsem 
uporabnikom. 

Občina Trbovlje

Knjižnice bi morale biti središ-
ča bralne kulture, točke srečevanj 
občanov in prostor dobrega poču-
tja. Skozi leta pa je žal trboveljska 

knjižnica postala zastarela in ne 
ustreza več novodobnim potre-
bam, prav tako pa je prostor postal 
premajhen. Na Občini Trbovlje smo 
zato pristopili k načrtovanju pre-
nove knjižnice z namenom, da po-
večamo prostore knjižnice, omo-
gočimo lažji dostop do prostorov 
knjižnice in jo uredimo na sodoben 
način, da bo v njej vsak lahko našel 
kotiček zase. 

V preteklem letu smo v stavbi 
knjižnice vgradili dolgo pričako-
vano dvigalo, ki ne služi samo obi-
skovalcem knjižnice, ampak tudi 
zavodu za zaposlovanje. S to in-
vesticijo smo občanom, še posebej 
gibalno oviranim, omogočili lažji 
dostop do storitev, ki se nahajajo 
v stavbi. Vgradnja dvigala in odku-
povanje vseh poslovnih prostorov v 

2. nadstropju stavbe v zadnjih letih 
sta bila samo prvi korak, saj želimo 
v smeri popolne prenove knjižnice 
tudi nadaljevati. Projektna doku-
mentacija za prenovo knjižnice je 
že v izdelavi in bo končana v letoš-
njem letu, nato pa sledi postavitev 
finančne konstrukcije za izvedbo 
projekta. 

V sodelovanju s Trboveljča-
nom, arhitektom Janijem Vozljem 
iz podjetja Spatio, in z vodstvom 
knjižnice je že nastala vizualizacija 
prenovljenih prostorov knjižnice, 
ki jih z veseljem delimo z vami. 
Prav tako smo za širšo javnost v 
maju v knjižnici organizirali jav-
no predstavitev prenove knjižnice, 
na kateri bomo projekt podrobneje 
razložili ter odgovorili na vpraša-
nja občank in občanov. 

Kaj bo prenovljena 
knjižnica ponudila 
obiskovalcu?

Knjižnica bo v pritličju in prvem 
nadstropju ohranila okrogla okna, 
usmerjena na enosmerno cesto – 
okna dajejo prostoru ogromno svet-
lobe in so prepoznavni znak stavbe. 
Ravno zaradi teh razlogov jih želimo 
pri obnovi ohraniti ter s prostorsko 
in pohištveno razporeditvijo tudi 
izkoristiti. Prav tako bomo ohranili 
prepoznavno notranje okroglo sto-
pnišče, ki trenutno povezuje pritličje 
in prvo etažo, nadaljevalo pa se bo v 
tretje nadstropje. Vhod v knjižnico bo 
ostal v 1. nadstropju in se ga bo pri-
merno obnovilo, uredile se bodo tudi 
sanitarije in razširil arhiv. V knjižnici 
bosta svoj prostor našla tudi priredit-
veni prostor in kotiček za druženje. 

V PRENOVLJENIH 
PROSTORIH KNJIŽNICE 

TUDI PRIREDITVENI 
PROSTOR IN KOTIČEK 

ZA DRUŽENJE



OBČINSKE STRANI                  www.srcnotrbovlje.si                  17

V uporabo smo 
predali popolnoma 

prenovljene prostore 
Medicine dela, 

prometa in športa, ki 
se po novem nahajajo 

v Rudarju. Zaradi 
prostorske stiske je 
bilo nujno razmisliti 
o tem, kje najbližje 

zdravstvenemu 
domu bi lahko uredili 

dodatne prostore, v 
katerih bi zdravstveni 

dom lahko izvajal 
del svoje dejavnosti. 

Zato je občina podala 
predlog, da se to uredi 

v stavbi Rudarja, ki 
je najbližji in v lasti 

občine. Ponosni smo, 
da nam je s skupnimi 
močmi to tudi uspelo. 
Prostor sta v uporabo 

predala županja 
Občine Trbovlje in 

direktor Zdravstvenega 
doma Trbovlje.

Občina Trbovlje

Občina Trbovlje

Dejavnost Medicine dela, prome-
ta in športa ne pomeni samo izvaja-
nja obdobnih zdravniških pregledov, 
ampak lahko zdravnik, specialist 
medicine dela, prometa in športa, 
zelo tesno sodeluje s podjetji in jim 

Za vsak pregled v ZD 
Trbovlje se je treba 
naročiti

Tudi v zdravstvenih zavodih se 
počasi »rahljajo« ukrepi v po-
vezavi s covidom-19, še vedno 
pa mora biti način vstopa v zdra-
vstvene ustanove urejen tako, da se 
v največji mogoči meri pred okuž-
bo zaščiti paciente in zaposlene. 
V ZD Trbovlje se je treba za VSAK 
pregled, v ambulantah izbranih 
zdravnikov in zobozdravnikov, v 
specialističnih ambulantah ter pri 

REŽIM VSTOPA V 
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

VELIKI NAČRTI Z RAZVOJEM 
MEDICINE DELA, PROMETA 
IN ŠPORTA V TRBOVLJAH

vseh drugih pregledih in storitvah, 
naročiti. 

Vstop v glavno stavbo ZD 
Trbovlje ponovno skozi 
glavni vhod

Vstop v glavno stavbo je ponov-
no skozi glavni vhod spodaj, kjer se 
izvaja triaža. Zdravstveno osebje 
na vhodu preveri, ali je pacient na-
ročen in v kateri ambulanti; vstop 
je mogoč pet minut pred terminom 
pregleda. Če pacient nima termi-
na, zdravstveno osebje pa oceni, 
da je pregled potreben še isti dan, 
bo pacient dobil termin še v istem 
dnevu. Če je stanje pacienta nujno, 

bo pacient pregledan takoj, in sicer 
v zdravstvenem domu ali v urgen-
tnem centru.

Vstop v prostore OŠD
Tudi za vstop v prostore OŠD 

(pediatrične, šolske in otroške 
zobne ambulante) je treba biti 
naročen. Za preventivne stori-
tve in obisk otroško-šolskega 
zobozdravnika pacienti počakajo 
pri stranskem vhodu; zdravstveno 
osebje jih pride iskat pred vhod. 
Za obisk pri pediatru (kurativa) je 
vstop skozi glavni vhod; pacienti 
lahko počakajo zunaj ali v pred-
prostoru, da jih pride iskat zdra-
vstveno osebje.

Vsi stiki za naročanje 
so objavljeni na 
spletni strani 
www.zd-trbovlje.si. 

Vsi pacienti z znaki 
respiratornih okužb 
morajo biti pregledani v 
posebnem prostoru. To 
je nujno zaradi varnosti 
drugih pacientov in 
zaposlenih.

pomaga pri številnih izzivih; tega se 
tudi vodilni v podjetjih vedno bolj 
zavedajo. Vodstvo Zdravstvenega 
doma Trbovlje ima zato z razvojem 
dejavnosti medicine dela, prometa 
in športa v prihodnje velike načr-

te. Spodbudna pa je tudi novica, da 
bodo nekdanji prostori Medicine 
dela, prometa in športa še letos pre-
urejeni v prostore Centra za duševno 
zdravje odraslih, kar bo tudi zelo ve-
lika in pomembna pridobitev. 

Novi prostori Medicine dela, prometa in športa
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KAKO DO USKLAJENIH 
VOZNIH REDOV AVTOBUSA 
IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA?

Mestni avtobusni 
potniški promet je v 

pristojnosti države, 
saj je država tista, 
ki daje koncesije 

za opravljanje 
javnega potniškega 

avtobusnega prevoza 
in ga tudi sofinancira. 
Železniški promet pa 

je prav tako v rokah 
države. 

Jasna Gabrič, 
predsednica Skupnosti 
občin Slovenije

Zato bi načelno morala biti dr-
žava in pristojno ministrstvo tista, 
ki bi morala urejati in razvijati to 
področje. Ker pa v praksi prihaja do 
težav in izzivov, je bila v ta namen 
pri SOS ustanovljena delovna sku-
pina, ki se je začela ukvarjati s to 
tematiko in nanjo opozarjati pri-
stojne državne ustanove. 

V okviru delovanja delovne sku-
pine za integrirani potniški pro-

met pri SOS so bile ugotovljene 
konkretne težave v lokalnih oko-
ljih, ki trajajo že dlje časa, zato je 
treba pristopiti k njihovemu sis-
tematičnemu reševanju, pri čemer 
bo velik korak naprej sprejetje Za-
kona o upravljanju javnega potni-
škega prometa. 

Pri Skupnosti občin Slovenije se 
bomo trudili za obvezo glede sode-
lovanja med državo in občinami v 
smislu, da bo država oz. izvajalec 
javne službe obvezan k usklaje-
vanju in dopolnjevanju potniških 
linij. Cilj so rešitve, s katerimi bo 
prišlo do optimizacije in racionali-
zacije javnega potniškega prometa.

V letu 2022 v okviru Skupnosti občin Slovenije in delovne skupine načrtujemo naslednje:
 � V sodelovanju s predstavniki občin in v okviru delovne skupine za integrirani potniški promet 

pri SOS priprava pripomb na predlog Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa in 
druge področne zakonodaje, ki bodo razrešile konkretne težave v lokalnih okoljih.

 � Sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo pri oblikovanju področne zakonodaje in 
sprejetju podzakonskih aktov, ki bodo specifično urejali sodelovanje med državo in lokalnimi 
skupnostmi.

 � Nadaljevati aktivnosti, potrebne za večjo integracijo različnih oblik avtobusnih prevozov, pa 
tudi večjo integracijo med prevozi avtobusov in železnice.

 � Še posebej velik poudarek bomo posvetili integraciji šolskih prevozov med druge oblike 
prevozov. Prevozi šolskih otrok tudi niso usklajeni z rednimi linijskimi prevozi. Z uskladitvijo in s 
povezovanjem bi predvsem na redko poseljenih območjih dosegli dvig standarda dostopnosti 
do javnega potniškega prometa in racionalizacijo prevozov. Šolski prevozi niso časovno 
usklajeni z drugimi avtobusnimi prevozi in vlaki, kar onemogoča nadaljnje povezave.

Foto: freepik.com



18. 6. | Poletna muzejska noč: Utrip našega mesta
22. 6. | Pogovorni večer | koncert dua The Horse Puppets

23. 6. | Mažorete Trbovlje | Vitkar zavod, Branko Potočan: Zarjavele trobente, 
plesno gledališka predstava | Delavnica sitotiska, klub ZMŠT

24. 6. | Večer komedije: open mic 
2. 7. | Festival Mladi za mlade: koncert skupin Hard Division, 

Machband in Mojstri pasivne agresije
7. 7. | Večer starega rocka: Modra frankinja

9. 7. | Predstavitev knjige Železne stopinje | Koncert skupin Life on Display in Dislocated
14. 7. | Koncert skupine Oušntrajb

16. 7. | Večer elektronske glasbe: Coalstone DJ
21. 7. | Koncert skupine HELP! A Beatles Tribute

29. 7. | Večer komedije: stand up Gašper Bergant, Žan Papič, David Gorinšek
4. 8. | Koncert Jana Ostrožnika

12. 8. | Disco Godalkanje
18. 8. | Koncert Kiki

19. 8.–21. 8. | Poletni kino: Zvezdni utrinki
25. 8. | Koncert Maruše Zmrzlak 

z zasedbo
3. 9. | Koncert Big banda 

Zagorje in Ženske 
vokalne skupine IRIS

oder
 junij - avgust 
   2022

Poletni
v    Trbovljah

Ploščad pred Delavskim domom Trbovlje
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POMLADNO RAZPOLOŽENJE 
V GESŠ TRBOVLJE

MALO OTROK, VELIKO USPEHOV

Prvi pomladni dnevi 
so v GESŠ Trbovlje 

prinesli rezultate 
tekmovanj. 

Marsikdo ne ve, da 
imamo na Osnovni 

šoli Tončke Čeč 
tudi tri oddelke 

učencev, ki obiskujejo 
prilagojen program z 
nižjim izobrazbenim 

standardom. To so 
učenci, ki se kljub 

posebnim potrebam 
po modernem 

metodološkem 
pristopu vključujoče 

šole integrirajo v delo 
in življenje večinske 

osnovne šole. Skupaj 
z njimi se vključujejo 

v organizirane 
dneve dejavnosti 

(naravoslovni, kulturni, 
športni in tehniški 

dnevi).

GobecNews

Rosana Jošt in Saša 
Klančišar, OŠ Tončke Čeč

Anja Prašnikar, dijakinja 2. le-
tnika splošne gimnazije, je že drugo 
leto zapored dokazala, da je odlična 
bralka in interpretka. Na državnem 
tekmovanju iz znanja slovenščine 
za Cankarjevo priznanje je osvojila 
zlato. Jan Tomažin, dijak 2. letni-
ka, je na državnem tekmovanju iz 
zgodovine prav tako osvojil zlato 
priznanje. Manca Rebolj, dijakinja 
4. letnika, in Matija Omahen, dijak 
3. letnika, sta prejemnika srebrnega 
priznanja na tekmovanju iz psiho-
logije oz. angleščine. Maša Holešek, 
dijakinja 3. letnika športnega od-
delka, pa je postala državna prvaki-
nja v srednješolskem krosu.

Interdisciplinarni sklop, ITS, 
predmet, ki ga že četrto leto iz-
vajamo v splošnem gimnazijskem 
programu, smo predstavili tudi 

Kljub rednemu, prilagojene-
mu izobraževalnemu procesu so-
delujejo na šolskih in občinskih 
prireditvah ter se vključujejo v 
različne projekte in natečaje, saj 
tako krepijo svoja močna področ-
ja. V letošnjem šolskem letu so 
že pokazali, da lahko posežejo po 
zvezdah. V sklopu interesne dejav-
nosti Tončka teater so sodelovali 
na Festivalu gledaliških sanj, na 
katerem je naš učenec prejel prav 
posebno nagrado za perspektivne-
ga igralca. Uspešni so bili tudi na 
natečaju Reciklirana kuharija, ki je 

lokalni skupnosti. Dijaki so po 
zasavskih osnovnih šolah, mla-
dinskih centrih predstavljali svoje 
naloge in dejavnosti ter se prelevi-
li v odlične predavatelje. Aktualne 
teme nalog (bionika, hidroponika, 
samopodoba mladih idr.) so nav-
dušile občinstvo, ki je z veseljem 
prisluhnilo in tudi sodelovalo. Ena 
izmed veliko odličnih nalog o ceni 
okoljevarstva je bila predstavljena 
na lokalni ETV.

Predstavili so se tudi dijaki eko-
nomskega tehnika (4. e). Ustanovili 
so dijaško podjetje Melšpajzkišta, d. 
d., in pripravili stojnico, na kateri 
so profesorji in dijaki lahko kupili 
njihove izdelke. »Gajbica presene-
čenja«, kot so poimenovali kom-
plet, vsebuje čokoladne pralineje, 
marmelado in ognjičevo kremo v 
lesenem zabojčku. Prodaja izdel-
kov je bila zelo uspešna in poučna 
za dijake.

Skoraj tradicionalno na šoli je 
postalo že prostovoljstvo. GESŠ 
Trbovlje je v sodelovanju z Zavo-
dom za mladino in šport Trbovlje 
(ZMŠT) ponovno sodelovala v pro-
jektu Evropska solidarnostna enota. 
Prostovoljka Diana iz Mannheima 
v Nemčiji se nam je pridružila že 
februarja, v marcu pa še Linda iz 
Hamburga. Njuno delo na šoli je 
vodila Marjetka Kafel, profesorica 
nemščine. V ospredju so bile de-
javnosti, povezane s poučevanjem 
nemščine, zlasti v pogovornem 
delu. Prostovoljki sta pod vodstvom 
profesorice pripravljali dodatna 
gradiva in predstavitve, kar sta 
koristno uporabili pri učnih urah. 
Skozi usmerjene pogovore z dija-
ki sta prispevali k utrjevanju učne 
snovi in jih spodbujali h komunici-
ranju.

Naše dobro delo je bilo tako po-
novno prepoznano tudi širše, kar 
je razvidno iz vpisa v šolsko leto 
2022/23. Glede na število deve-
tošolcev v regiji smo zadovoljni s 
stanjem prijav v prve letnike naših 
programov, zato smo pristojno mi-
nistrstvo zaprosili za dodaten od-
delek programa ekonomski tehnik. 
Upamo, da bodo naši vlogi ugodili.

Melšpajzkišta – Polona Arbajter Očko 

potekal v sklopu Ekošole, na ka-
terem so se med najboljše kuharje 
uvrstili s svojim izvirnim recep-
tom. Nestrpno pričakujejo tudi izid 
glasovanja natečaja Folklorne de-
javnosti za učence s posebnimi po-
trebami. V lanskem šolskem letu so 
prvič sodelovali v glasbenem pro-
jektu S-Factor, kar pa zanje ni bila 
novost, saj so vsako leto sodelovali 
na republiški glasbeni reviji šol s 
prilagojenim programom Zapoj-
mo, zaigrajmo, zaplešimo. Učenci 
niso uspešni samo na glasbenem 
in igralskem področju, ampak tudi 

na likovnem. Vsakoletno se udele-
žujejo likovnih natečajev in s svo-
jimi likovnimi izdelki sodelujejo na 
razstavah v šoli, Delavskem domu 
in Knjižnici Toneta Seliškarja, kjer 
vsako leto, že tradicionalno, okra-
sijo novoletno jelko.

Njihova izobraževalna pot se po 
končani osnovni šoli ne konča. Naši 
učenci navadno nadaljujejo šolanje 
v programih nižjega poklicnega iz-
obraževanja. Uspešnejši učenci pa 
šolanje nadaljujejo še v programih 
srednjega poklicnega izobraževa-
nja.

Zmagovalni recept reciklirane kuharije
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NA OŠ TRBOVLJE SE DOGAJA

Izvajanje pouka in 
različnih dejavnosti se 
počasi vrača na stare 

tirnice. Zimski športni 
dan smo lahko končno 

spet organizirali 
na treh lokacijah. 

Učenci so izbirali med 
smučanjem na Rogli, 

drsanjem v Celju in 
pohodom po okoliških 

hribih. Trudili smo 
se, da smo se izognili 
prometnim cestam, 

proti šoli smo se 
vračali po trim stezi. 

Polona Medvešek, 
OŠ Trbovlje

Tretješolci, ki obiskujejo oddelek 
podaljšanega bivanja, so pred gre-
gorjevim izdelovali ptičke in jih za 
lepši dan podarjali mimoidočim. Pri 
ljudeh se je uveljavilo prepričanje, da 
prihaja pomladi, ko je svetli del dne-
va postal daljši. Po ljudskem izročilu 
se na ta dan ‘ptički ženijo’, zato je 
praznik povezan tudi z zaljubljenci.

Ne pojejo pa le ptice, ampak tudi 
devetinštirideset deklet in dva fanta 
drugega in tretjega vzgojno-izo-
braževalnega obdobja matične šole 
in podružnice. Vikend v marcu so 
preživeli na Prvinah. Pridno so vadili 
deset pesmi, s katerimi se bodo juni-
ja predstavili na Zborovskem BUM-
-u. Naši glasbenici sta zagnano diri-
girali, pevci pa dvoglasno prepevali 
precej zahtevne kompozicije. Petje 
je bilo zabavno in naporno, večer pa 
razigran. 

Gostili smo področno prvenstvo v 
nogometu za fante. V odločilni tekmi 
za uvrstitev v četrtfinale državnega 
prvenstva proti OŠ Litija je za uvr-
stitev v naslednji krog tekmovanja 
zadoščal že neodločen izid. Začelo se 
je odlično. Fantje so hitro povedli z 1 
: 0. Prišle so težke minute, gostje so 
napadali in izenačili. Našim ni uspelo 
vzpostaviti ravnotežja, nasprotniki 
so imeli po zadetku še vedno pobudo. 
Uspelo jim je še enkrat zadeti, tokrat 
s prostega strela. Proti koncu tekme 
so naši učenci igrali borbeno, napa-
dali, imeli nekaj priložnosti, vendar 
zadetka niso dosegli. Litijani so sla-
vili z 2 : 1 in se uvrstili v četrtfinale.

Pasavec in pas. Prvo je žival, dru-
go pa nekaj, kar nas zveže, utesni, 
pričvrsti … Ker sta si imeni podobni 
in ker o nobenem ne razmišljamo kaj 
dosti, so se na PŠ Alojza Hohkrau-
ta odločili raziskati, kaj se skriva za 
tema besedama. Pripravili so inte-
griran dan za vse učence podružnice. 
V bistvu je dan nastal zaradi projekta 
Red je vedno pas pripet, ki ga vodi-

mo na šoli. Ozavešča predvsem mla-
dino in otroke z varnostjo v prome-
tu, opozarja na uporabo varnostnega 
pasu in drugih varnostnih pripo-
močkov med vožnjo, in to za vse, ki 
se vozijo z avtomobili, od dojenčka 
do nosečnic in odraslih ljudi. Nastali 
so plakati, na katerih je upodobljen 
Pasavec, maskota projekta, delali so 
modele križišč, izdelovali prometne 
znake, spoznavali barve semaforja, 
literarno ustvarjali in počeli še de-
setine različnih stvari. Hkrati pa so 
spoznali žival, po kateri je projekt 
dobil ime, in se tudi o njej nekaj na-
učili. 

Pod okriljem Gibanja znanost 
mladini sta se Aljaž in Ajda na GESŠ 
Trbovlje udeležila 7. regijskega sre-
čanja mladih raziskovalcev Zasavja 
2022. Predstavljene so bile štiri raz-
iskovalne naloge (tri osnovnošolske 
in ena srednješolska) z različnih 
področij: z ekološkega – z varstvom 
okolja, interdisciplinarnega in s 
področja inovacijskih projektov. Naši 
učenci so pripravili raziskovalno 
nalogo z naslovom Plastika – gro-
žnja ali fantastika?. Devetošolca sta 

jo predstavila članom ocenjevalnih 
komisij, mentorjem in drugim ude-
ležencem srečanja.

Tretješolci so si popestrili uče-
nje matematike s kužkom Štefkom 
in SOS-šolo. Matematično urico so 
preživeli brez svinčnikov in zvezkov. 
S pomočjo slik za prstke in frnikol so 
raziskovali števila do deset. Udeležili 
pa so se tudi delavnice NEON – Varni 
brez vrstniškega nasilja. Spoznava-
li so, kaj je vrstniško nasilje in kako 
ga ustaviti. Aktivno so sodelovali v 
pogovoru, igrah vlog, se učili, kako 
ravnati ob vrstniškem nasilju in se 
postaviti zase ter poiskati pomoč. 

Z učenci naše šole, ki stanujejo v 
Čečah, že tretje leto zapored enkrat 
tedensko hodimo peš v šolo. Na av-
tobusni postaji pri cerkvi se letos 
dobimo vsak četrtek ob 7.00. Hoja 
je pomembna za zdravje, učimo se 
samostojnosti, skrbimo za social-
ni razvoj in omogočamo praktično 
učenje veščin za udeležbo v prome-
tu. Učenci, ki v šolo prihajajo aktiv-
no, med drugim lažje sledijo pouku 
ter naredijo nekaj dobrega zase in za 
svoje okolje. Opazujemo spremembe 

v naravi, se pogovarjamo, utrjujemo 
snov, predvsem pa se družimo. Med 
hojo neizmerno uživamo, s poukom 
pa začnemo razgibani. Pridružili 
smo se akciji Očistimo Trbovlje. Od 
Katarine do doline smo po poti »čez 
Piškuc« pobirali pločevinke, vreč-
ke, tetrapake, maske, plastenke ..., 
skratka vse, kar v ne sodi v naravo.

19. otroški festival gledaliških 
sanj »SANJKO« nas je tudi letos 
popeljal na gledališke uprizoritve 
osnovnošolskih gledaliških in im-
provizatorskih skupin. V Festivalni 
dvorani Pionirskega doma Ljubljana 
so bile od 4. do 7. 4., impronastopi pa 
8. aprila. Obe naši gledališki skupini 
sta se združili in odigrali predstavo 
Karantena fest, starejša skupina pa 
se je preizkusila tudi na improviza-
cijah. Mladi dobijo izkušnjo nastopa-
nja na pravem odru, možnost, da se 
njihove zgodbe slišijo, priložnost, da 
se predstavijo svojim vrstnikom in 
da se jim uresničijo gledališke sanje. 
Mentoricam in mentorjem dramskih 
ter improvizacijskih skupin festival 
predstavlja enkratno priložnost za 
izmenjavo mnenj, metod in načinov 
dela, od članov žirije pa dobijo stro-
kovne napotke.

In še in še se je dogajalo na OŠ 
Trbovlje. Zbirali smo papir, obiskali 
gledališče v Celju in Slovensko fil-
harmonijo v Ljubljani, tekli na dr-
žavnem šolskem prvenstvu v krosu, 
dekleta so se udeležila polfinala dr-
žavnega prvenstva v nogometu in se 
s prvim mestom uvrstila na finalni 
turnir. 

V tekmovanjih iz znanja so učenci 
pokazali, da se konkurenčno kosajo z 
najboljšimi v državi. O zlatih in sre-
brnih priznanjih pa naslednjič. 

»Od Katarine do doline smo po poti »čez Piškuc« 
pobirali pločevinke, vrečke, tetrapake, maske, 
plastenke ..., skratka vse, kar v ne sodi v naravo.«

booking@zmst.si

03 56 12 883, 03 56 12 887HOSTEL TRBOVLJE

Hostel Trbovlje vam nudi:
- 3x dvoposteljna soba 
- 1x večposteljna soba
- 2x apartma

VEČNAMENSKI PROSTOR ZA 
POSLOVNE IN ZASEBNE DOGODKE
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VABLJENI K VPISU

med 28. majem 
in 3. junijem letos!

Informacije:           gs-trbovlje.org           031 372 400ŠOLSKO LETO 2022/2023

ŠTEVILNI 
ZANIMIVI 
GLASBENI 
PROGRAMI

PETJE

PLES

STRPNI, SOLIDARNI IN ODGOVORNI

NA OBISK V GLASBENO ŠOLO 

»… potreba ni samo da 
človek gorko čuti in 

pošteno misli, temveč 
to je treba tudi tako 

povedati, da je beseda 
samo še naraven 

glas srca in pameti.« 
(Cankar v pismu Mariji 

Reisnerjevi)

Po dveh letih na 
daljavo, ko se nismo 

smeli družiti in 
sodelovati, smo 

končno spet skupaj. 

Mag. Mojca Lazar Doberlet, 
ravnateljica OŠ Ivana 
Cankarja Trbovlje

Katja Mikula, ravnateljica 
Glasbene šole Trbovlje

V pretežno delavskem mestu so 
v zgornjem delu Trbovelj že leta 
1819 začeli izobraževanje otrok, a 
šele leta 1901 pozidali šolsko zgrad-
bo, ki se je nato širila, spreminja-
la skladno s finančnimi sredstvi in 
politično angažiranostjo oblasti. Vi-
dez zgradbe in okolice se je bistveno 
polepšal in izboljšal po letu 2015, ko 

Tudi šole in vrtci, vsi otroci in 
učitelji. Glasbena šola Trbovlje je 
odprla svoja vrata in v goste po-
vabila prav vse trboveljske otroke 
prvega vzgojno-izobraževalnega 
obdobja osnovnih šol Tončke Čeč, 

so se začela obsežnejša sanacijska 
dela. 

Drevesa pred šolo ostajajo njen 
zaščitni znak skupaj z zunanjim 
Cankarjevim citatom, ki pritegne 
poglede in obuja spomine.

Šolski slavnostni kulturni do-
godek je potekal v teh pomladnih 
dneh. Z njim smo se zahvalili vsem 
delavcem in sodelavcem, ki sou-
stvarjajo uspešno zgodbo »Can-
karjeve« šole. Izdali smo spomin-
sko brošuro (ki je v elektronski 

obliki na voljo na spletni strani šole, 
kakšen izvod pa je mogoče dobiti 
tudi v šoli) in spominski magnetek. 
Pri tem nam je finančno pomagala 
Občina Trbovlje, za kar se ji iskreno 
zahvaljujemo.

A šola je več kot zgradba. Šola 
so učenci; teh je bilo leta 1960 prek 
1.200, leta 2022 pa jih je manj kot 
300. Šola so učitelji in drugi zapos-
leni, ki jih veže vez, ki je trdnejša od 
urnikov, letnih načrtov, zapisanega 
kurikuluma in administrativnih ob-

veznosti, ki se zdi, da krojijo seda-
njost. 

»Strpni, solidarni in dogovor-
ni«, je slogan cankarjevcev. Ne 
smemo dovoliti, da ga zlomijo pan-
demija, tehnološki oz. digitalni ra-
zvoj, menjava političnih oblasti ali 
sprememba komunikacijskih kana-
lov. Zaradi kulture je obstal sloven-
ski narod in zaradi vrednot, ki jih 
zagovarja šola, verjamemo, da bo še 
dolgo, dolgo obstajal tudi »trbovski 
Cankar«.

OŠ Ivana Cankarja nekoč in danes 

Ivana Cankarja in Trbovlje ter sta-
rejše skupinice Vrtca Trbovlje.

Od 19. aprila naprej do sredine 
maja so prihajali na ogled prosto-
rov šole. In ne samo to. Ob vhodu 
so spoznali »harfo«, ki to ni, saj 
je to zanimiv element notranjosti 
klavirja. Z učiteljico Boženo Grum 
so ugotovili, kako hitro se lahko 
naučimo nove pesmi, ki jo lahko 
spremljamo z različnimi malimi 
tolkalci in tudi s svojimi rokami. 
Potem jih je ravnateljica Katja Mi-
kula popeljala po šoli. Učilnice so 
jim bile zelo zanimive, saj skrivajo 
bogastvo različnih inštrumentov. 
Vsi bi jih želeli preizkusiti, ampak 
ker je bilo časa premalo, jih je po-
vabila na »dan odprtih vrat«, ki 

bo v soboto, 28. maja, med 9.00 
in 12.00. Takrat jih bodo vsi uči-
telji sprejeli v svojih učilnicah in 
jim pokazali, kako se pravilno piha 
v pihala, trobi v trobila, tipka na 
harmoniko in klavir, gode z lokom 
na godala in brenka na kitaro. Še 
posebej so jih navdušila tolkala; 
sami so ugotovili, da po njih tol-
čemo s palicami in da to niso samo 
bobni, ampak je inštrumentov og-
romno. Pa klarinet in saksofon, ki 
sta si tako zelo različna, eden se 
zlato sveti, drugi je črn in lesen, 
vmes smo postavili še dva plastična 
igračkasta inštrumenta. Ugotavljali 
so različnost med malo violino in 
velikim violončelom s štirimi stru-
nami, kitara pa jih je pokazala kar 

šest. Iskali smo luknjice pod tipka-
mi flavte in ugotovili, da kljunasta 
flavta tega nima, pa še lesena je. Pa 
v trebuhu klavirja se skriva ogrom-
no strun, kladivca pa ob pritisku na 
tipke izvabljajo zvok. Pri klavirski 
harmoniki je premalo pritiska-
ti na tipke, se je treba potruditi in 
potegniti meh, da se kaj sliši, tip-
ke pa so enake kot na klavirju. No, 
pri frajtonarici smo videli le veliko 
gumbkov. Za konec sta jim učitelja 
trobil Jernej Gantar in Igor Podpe-
čan v dvorani priredila pravi na-
stop. Otroci so veselo vriskali ob 
glasnih zvokih pozavne, male tube, 
roga in trobente. Seveda so zraven 
tudi zapeli in ugotavljali, katere 
melodije znanih risank so slišali. Ko 
sta zaigrala skupaj, so ugotovili, da 
to še ni orkester, tam jih je več, sta 
pa duo, kar pomeni, da lahko igra-
mo v manjših zasedbah skupaj in 
se imamo ob tem prav fino zabav-
no. Seveda smo se naučili, da med 
igranjem tiho poslušamo, ob koncu 
zaploskamo, dvorana pa je hkrati 
tudi plesna učilnica z ogledali in 
s plesnim drogom. Nekaj otrok že 
obiskuje našo glasbeno šolo in so-
šolcem so z navdušenjem pokazali 
svoje veščine igranja in povedali, 
da je v glasbeni šoli res super in 
zabavno. Za nagrado, ker so res vsi 
otroci odlično sodelovali in se tudi 
veliko novega naučili, jim je učite-
ljica Božena izdelala prav posebne 
glasbene medalje, hkrati pa smo jih 
povabili, da se pridružijo prijate-
ljem in sošolcem v glasbeni šoli ter 
s seboj naj pripeljejo tudi očke in 
mamice, ker je glasba zakon.
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OBISK PREDSEDNIKA BORUTA PAHORJA

BANDA STPŠ-JEVSKA

Obisk je potekal v 
okviru 60-letnice naše 

šole. Načrtovan je bil 
najprej za november, 

ko bi se predsednik 
udeležil naše proslave, 
vendar pa se je zaradi 

epidemioloških 
razmer vse prestavilo 

na pomlad. 

Banda STPŠ-jevska 
je ime šolskega 

ansambla, v katerem 
nastopajo dijaki in 

profesorji naše šole in 
je imel krstni nastop 

na prireditvi ob 
60-letnici naše šole. 

Premierno je nastopil 
tudi šolski pevski 

zbor, ki je ponovno 
zaživel v letošnjem 

šolskem letu. 

Katja Podbregar, STPŠ

Katja Podbregar, STPŠ

24. marca smo v Delavskem 
domu Trbovlje pripravili slav-
nostno prireditev ob lanskem jubi-
leju. Prireditev je bila načrtovana že 
za mesec november 2021, vendar je 
bila zaradi epidemioloških razmer 
prestavljena. Med zgodovinskim 
pregledom delovanja šole so se 
predstavili skupine in posamezni-
ki različnih generacij, ki so tako 
ali drugače postavili svoj kamen-
ček v šolskem mozaiku. Slavnostno 
smo podelili tudi priznanja šole za 

Obisk predsednika Boruta Pahorja

lansko leto; prejeli sta ga učiteljici 
Marija Sakelšek in Katja Podbre-
gar. Priznanja šole se podelijo tudi 
zlatim maturantom in dijakom za 
njihove posebne dosežke; dijaki 
so jih prejeli že ob koncu lanskega 
šolskega leta. Da nismo zaspali na 
svojih lovorikah, pa še nekaj o tre-
nutnem dogajanju. Konec februar-
ja se je 10 dijakov programa tehnik 
računalništva odpravilo v Španijo, v 
Sevillo, kjer so se dva tedna učili iz-
delovati igro v podjetju Save Games. 
Poleg programiranja in izdelovanja 
igre so se po službi v podjetju nau-
čili tudi nekaj osnov španščine. Igro 
so izdelovali v sodelovanju s skupi-
no Laibach in temelji na igri Flappy 
Bird s svojim glasbenim pridihom. 

Naši dijaki so bili odlični statisti, 
ko so osnovnošolske ekipe prve 
pomoči preverjale svoje znanje. 
Udeležili smo se akcije Očistimo 
Trbovlje 2022 in poskrbeli za čis-
to okolico obeh šolskih stavb (Novi 
dom in Šuštarjeva). Po dveh letih 
premora smo ponovno organizirali 
regijsko tekmovanje iz robotike za 
osnovnošolce. Tekmovanje je letos 
potekalo samo v kategoriji Robo-
cup junior reševalec črta. Gre za 
izborno tekmovanje za nastop na 
državnem tekmovanju LEGOBo-
om na Fakulteti za elektrotehniko 
v Mariboru. Udeležilo se ga je 43 
učencev oz. 12 ekip.

Banda STPŠ-jevska, arhiv STPŠ Trbovlje

Dijaki in njihovi mentorji so v 
prvem delu obiska predsedniku 
predstavili posamezne projek-
te, in sicer maketo električnega 
vozila, Moje podjetje in neka-
tere računalniške projekte: AR 
Laibach, BCI-slikar, VR-učbenik 
o spolno prenosljivih boleznih, 
VR-simulacijo sestavljanja ra-
čunalnika in Erasmus+ usposa-
bljanje v Sevilli. V drugem delu 
obiska pa se je predsednik po-
govarjal z dijaki 4. letnikov in 
odgovarjal na njihova vprašanja 
o aktualnih družbenopolitičnih 
temah. Dijaki so bili ponosni, da 
so lahko sodelovali v druženju s 
predsednikom.

info@zmst.si03 56 12 882 www.zmst.si

ROJSTNODNEV
NE

ZABAVE ZA O
TROKE

v organizaciji ZMŠT

ŠPORTNI 
ROJSTNI DAN 

v mali telovadnici 
Športne dvorane 

Polaj

KARAOKE 
ROJSTNI DAN 

v klubu
ZMŠT

PLESNI 
ROJSTNI DAN 

v klubu
ZMŠT

USTVARJALNI 
ROJSTNI DAN 

v klubu
ZMŠT

ŠPORTNI 
ROJSTNI DAN 

na Letnem 
kopališču 

(sezonsko)

do 
8 otrok 

vsak dodatni otrok = 10€

100€100€

 
V ceno vključeno: 2,5 urna animacija, pijača za otroke, CD s slikami 

in darilo za slavljenca. Pogostitev in tortica dodatno po želji.
ALI najem prostora KLUB ZMŠT za praznovanje rojstnega dne brez 

animacije: 20€/uro (DDV je vključen v ceno)
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Mladi in zelena prihodnost

MLADI IN ZELENA 
PRIHODNOST ZASAVJA

VEČ KOT VLOŽIMO V ZGODNJEM OTROŠTVU, 
MANJ JE TVEGANJA ZA NEUSPEH V ODRASLI DOBI

13. aprila je v Katapultu 
potekal posvet za 

mlade na temo 
»zelena prihodnost 

Zasavja«, ki ga je 
organizirala Služba 

vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko 

politiko (SVRK) s 
Katapultom. 

RRA Zasavje

Iniciativa Primokiz 
za Občino Trbovlje, 
lokalni akcijski tim 

Na njem je pri organizaciji so-
delovala tudi Regionalna razvojna 
agencija Zasavje, ki vodi aktivnosti 
Sklada za pravični prehod zasavske 
premogovne regije. 

Mladi so na posvetu lahko pove-
dali, v kakšni regiji želijo prebivati 
v prihodnosti, predstavljeni pa so 
jim bili tudi ukrepi oziroma usme-
ritve za prihodnost razvoja regi-
je, ki so vključeni v Območni načrt 
za pravični prehod Zasavja. Mlade 
udeležence je nagovoril ustanovitelj 
podjetja Dewesoft Jure Knez, ki je z 

Občina Trbovlje se je z veseljem 
kot ena izmed osmih slovenskih ob-
čin priključila projektu Primokiz z 
namenom, da podrobneje preučimo 
in ugotovimo, kje smo kot lokalna 
skupnost na področju mladih dobri 
in na katerih področjih se bomo v 
prihodnjih letih še izboljšali. Na tak 
način tudi kot občina izvemo, kaj si 
občani želite, kaj bi še lahko naredi-
li in izboljšali na področju mladih v 
našem mestu.

V okviru metodologije Primo-
kiz se prepleta ponudba splošnih 
in specifičnih vzgojno-izobraže-
valnih, zdravstvenih in socialno-
varstvenih storitev. Ob pripravi 
situacijske analize smo v lokalni 
skupnosti identificirali posamezna 
področja, ki vplivajo na kakovost 
zgodnjega otroštva po metodolo-
giji Primokiz. Lokalni akcijski tim 
je poiskal in zbral programe, ki so 
staršem in otrokom v podporo pri 
razvoju in soustvarjanju kakovo-
stnega otroštva. Programe je ovre-
dnotila stroka, izvedli smo anketni 
vprašalnik in intervjuje s starši, ki 
živijo v Trbovljah in imajo otroka do 

motivacijsko predstavitvijo podjetja 
Dewesoft in podjetniškega pospe-
ševalnika Katapult pokazal, da se 
lahko v eni izmed najmanjših regij 
v Sloveniji ustvari uspešno zgodbo 
svetovnega formata.

Predstavniki mladih so med pre-
dlogi za razvoj regije, ki bi spodbu-
dili mlade, da ostanejo v regiji ali 
se vanjo celo preselijo od drugod, 
med drugim poudarili več stabilnih 
podjetij z visoko dodano vredno-
stjo in dobro plačanimi delovnimi 
mesti, cenovno dostopna stanova-

nja, sodobno urbanistično ureditev 
in adrenalinsko-športne atrakcije. 
Poudarili so še obuditev zapušče-
nih prostorov in infrastrukture, na 
primer razvoj turističnih produk-
tov v sklopu trboveljskega dimnika 
in Medijskih toplic, več kolesarskih 
povezav med mesti v regiji, do okolja 
prijaznejši javni prevoz na električni 
ali vodikov pogon, večje sodelovanje 
šol in javnih ustanov znotraj regije 
in pa predvsem boljšo vključenost 
mladih v procese odločanja.

V aprilu je SVRK oddal osnutek 

Območnega načrta za pravični pre-
hod zasavske premogovne regije v 
pregled Evropski komisiji. Ko bos-
ta Evropska komisija in Republika 
Slovenija potrdili Območni načrt za 
pravični prehod zasavske premo-
govne regije, bo ta predstavljal pro-
gramski dokument, v katerem bo 
določena poraba 74,5 milijona EUR, 
ki bodo Zasavju na voljo iz evrop-
skega Sklada za pravični prehod za 
nadaljevanje gospodarske in soci-
alne tranzicije regije po opustitvi 
premogovne dejavnosti.

7. leta starosti. Občani so najslabše 
ocenili stanovanjske kapacitete za 
mlade družine in infrastrukturo. 
Anketirani ocenjujejo, da je stano-
vanj premalo ali pa so ta v slabem 
stanju. Kot šibkost so izpostavi-
li tudi nevarne prehode za pešce, 
neprilagojene pločnike za mamice 
z vozički in premalo sprehajalnih 
površin. Igrišč je v Trbovljah skup-
no 22, najbolj pa občane zmotijo 
pomanjkljiva in zastarela igrala. 
Pogrešajo tudi pokrite površine za 
družinsko druženje ob slabem in 
hladnem vremenu ter več aktiv-
nosti za mlajše otroke, do treh let 
starosti. Kot slabost se navaja še 
pomanjkanje kadra pri specifičnih 
obravnavah, še posebej na področju 
zdravstvene pomoči (npr. logoped). 
S trditvijo, da so Trbovlje za mla-

de družine prijazno mesto, se stri-
nja 44 % vprašanih, 32 % se jih ni 
opredelilo, 24 % pa se s trditvijo ne 
strinja.

Občina ponuja sorazmerno vi-
soko oskrbo z raznovrstnimi sto-
ritvami po modelu Primokiz (vir: 
Situacijska analiza). Ob preseku re-
zultatov ankete in trenutnih občin-
skih intervencij ter vsebine drugih 
strategij je videti, da se navedene 
opazke občanov sicer prepoznava 
in se nanje do določene mere od-
ziva (Športni park Ledenica, Knjiga 
o vzgoji ob rojstvu otroka, gradnja 
novega vrtca, predvidena stano-
vanja oz. hiše za mlade družine, 
vzpostavitev specifičnih centrov za 
obravnavo otrok z razvojno motnjo, 
prenova parka kot stičišča družin). 
Predvsem pri ranljivih skupinah je 

zaznati nizko ozaveščenost o po-
menu kakovostnega zgodnjega 
otroštva. Temu logično sledi nižja 
udeležba v nekaterih programih za 
otroke in starše, ki so na voljo. Veli-
kokrat je razlog za neudeležbo npr. 
na predavanju za starše ali priredi-
tvi za otroke slaba informiranost.

Občina Trbovlje informacije o 
dogodkih posreduje prek spletne 
strani, brezplačnega časopisa Sr(e)
čno Trbovlje, prek strani na Face-
booku. Obstaja tudi možnost ob-
veščanja prek elektronske pošte in 
telefona (obvezna prijava na spletni 
strani občine).

Ob pripravi situacijske analize je 
bila kot pomanjkljivost izpostavlje-
na tudi lokalna »materinska šola«. 
Neprimerna je tudi terminološko, 
saj vključuje le konotacijo mate-
rinske skrbi. Po izkušnjah strokov-
nih delavcev v socialnem varstvu, 
zdravstvenem varstvu ter v vzgo-
ji in izobraževanju bi bilo vredno 
povečevati zmogljivosti staršev v 
kontekstu vzgoje, nege, čustvene 
podpore in (samo)pomoči v stiskah.

Vabimo vas k sodelovanju pri 
pripravi strategije Primokiz »ce-
lostne podpore družinam z otroki 
do sedmega leta starosti«. Pišite 
nam na obcina.trbovlje@trbovlje.si 
in oddajte svoje mnenje.

Foto: freepik.com
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MLADINSKA IZMENJAVA

VZGOJITELJICE, IZOBRAŽEVALCI ODRASLIH IN 
UPOKOJENCI  V TUJINI PRIDOBIVALI NOVO ZNANJE

V sredini maja je v 
Zavodu za mladino in 

šport Trbovlje potekala 
mladinska izmenjava 

Let's get physical. 

Strokovni delavci in 
prostovoljci Vrtca 

Trbovlje in Zasavske 
ljudske univerze smo 

se v marcu v okviru 
projekta Erasmus+, 

KA2, Most do 
večkulturnega učenja 

ter ustvarjanja, ki ga 
vodi Ljudska univerza 

Jesenice, tokrat 
odpravili na Ciper. 

Zavod za mladino 
in šport Trbovlje

Manja Vozel 
in Mojca Kropivc

Njen namen je premagovanje 
nizkih stopenj telesne aktivnosti in 
nizke stopnje dobrega počutja, ki se 
nanaša na duševno zdravje. Mladi 
so skupaj z vrstniki iz Portugalske 
in Grčije raziskovali dano temati-
ko. Glavni cilji projekta so pregled 

Strokovni delavci in prostovoljci 
Vrtca Trbovlje in Zasavske ljudske 
univerze smo se v marcu v okviru 
projekta Erasmus+, KA2, Most do 
večkulturnega učenja ter ustvarja-
nja, ki ga vodi Ljudska univerza Je-
senice, tokrat odpravili na Ciper. 

Projektni trening je Mateji Pisto-
tnik, Mojci Kropivc, Saši Odlazek 
in Manji Vozel ter prostovoljcem 
(upokojencem) Joži Klopčič, Dra-
gu Lavriču, Marjani Mrak in Hele-
ni Dolanc omogočil neprecenljive 
izkušnje in nabiranje novih odej za 
delo z otroki. Trideset udeležencev 
iz štirih držav – Slovenije, Cipra, 
Hrvaške in Estonije – smo se učili 
novih načinov ustvarjanja uporab-

mogočih dejavnosti na prostem 
v državah partnericah projekta, 
ozaveščanje mladih Evropejcev o 
mogočih športnih dejavnostih na 
prostem v njihovem kraju, spod-

Pridruži se ekipi aktivnih 
mladih ter sodeluj pri 
projektih, izmenjavah in 
pri dogodkih. Piši nam na 
info@zmst.si ali pa nas po-
cukaj za rokav na katerem 
izmed naših dogodkov.

bujanje medkulturnega dialoga z 
medkulturnimi dogodki v okviru 
mladinske izmenjave, promocija 
programa E+ kot orodja za aktiv-
no sodelovanje mladih na področju 

neformalnega in mednarodnega 
učenja ter zavedanje, kako športne 
aktivnosti na prostem služijo kot 
pozitivni dejavniki v boju proti du-
ševnim boleznim.

nih izdelkov iz odpadnih materialov. 
Cilj projekta je povečati količi-

no in predvsem izboljšati kakovost 
večgeneracijskega sodelovanja. Na-
men usposabljanja pa je upokojen-
cem zagotoviti možnosti za aktivno 
staranje z usposabljanjem za men-
torstvo med generacijami.

Na Cipru, v mestu Limassol, smo 
spoznali lokalno okolje in njihov 
izobraževali sistem, obravnavali 
vsebine s področja uporabnih izdel-
kov iz odpadnih materialov ter tkali 
nove vezi in mreženja znotraj vrtcev 
pa tudi vključenih zavodov.

Pripravili smo projekte in vzpo-
redne dejavnosti na temo oz. za 
končne izdelke: barviti stoli, dida 
tabla, ročne lutke, lutke iz tulcev, 
hišice za ptičice in čebele.

Izdelke smo na lokalnem festi-
valu predstavili lokalni skupnosti 
in otrokom iz vrtca, ki so na festival 
prišli v družbi starih staršev. Tako 
smo najmlajše seznanjali z novimi 
dejavnostmi, strokovni delavci smo 

pridobivali nove veščine in spoz-
nanja, sodelujoči prostovoljci upo-
kojenci pa so s svojim znanjem in 
z njegovim širjenjem pripomogli h 
kakovostnejši izvedbi delavnic. 

Vsaka sodelujoča organizacija je 
na Cipru prevzela projekt za izved-
bo v domačem okolju. Udeleženci iz 
Vrtca Trbovlje smo skupaj z udele-
ženci iz Zasavske ljudske univerze 
in upokojenci prostovoljci v mesecu 
aprilu v skupini predšolskih otrok iz 
skupine Lisičke pod mentorstvom 
vzgojiteljice Saše Odlazek izved-
li dejavnosti na tematiko izdelave 
ročnih lutk iz odpadnih materialov.

Prek petih srečanj so si otroci iz-
delali vsak svojo lutko in pripravili 
dramatizacijo za vrstnike in starše. 
Otroke smo seznanili z rokovanjem 
in animacijo ročne lutke, pripra-
vili smo dejavnosti s področja fine 
motorike, jezika, umetnosti, ma-
tematike, v vsebino vnesli ljudsko 
izročilo prek izštevank, zgodb, iger 
in deklamacij ter z druženji drug 

drugemu obogatili skupaj preživete 
dopoldneve.

V oktobru 2022 bomo ZLU in Vr-
tec Trbovlje gostili naslednje med-
narodno delovno srečanje, katerega 
tema bo didaktika za prepoznavanje 
fizikalnih/kemijskih/tehničnih po-
javov, prav tako bomo izpeljali prvi 
mednarodni, medgeneracijski in 
ustvarjalni ulični festival. Veselimo 
se, da bomo lahko kolegom pokazali 
tudi lepote Zasavja.

Vtisi sodelujočih upokojenk prosto-
voljk Helene Dolanc in Marjane Mrak:
»S sodelovanjem v projektu sva bili 
res zadovoljni, saj nama je to prineslo 
spoznanje, da lahko s svojim delom v 
projektu uporabiva znanje, izkušnje in 
ne nazadnje umirjenost pri različnih 
aktivnostih. Meniva, da sva z najinim 
prispevkom razveselili najmlajše in 
druge sodelavce.
Otroci so s svojo vedoželjnostjo in od-
prtostjo z velikim veseljem sodelovali 
in se nas vedno znova razveselili. Na 
rezultate našega sodelovanja smo vsi 
ponosni, mi, seniorji, pa smo dokazali, 
da lahko s svojim delom še vedno ak-
tivno sodelujemo pri tako dobro orga-
niziranih projektih.
Seniorji smo pridobili izkušnje in spoz-
nanja o drugih kulturah, ne nazadnje 
smo poglobili znanje komunikacije v 
tujem jeziku.
Povezovanje med generacijami pri-
naša dobro za vse udeležence – nam, 
seniorjem, občutek koristnosti, cenje-
nost, zelo pametno zapolnitev proste-
ga časa, mlajšim pa veselje ob dru-
ženju, pridobitev novih znanj, največ 
pa jim verjetno pomeni čas, ki jim ga 
lahko posvetimo.«

Projekt Erasmus+
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Zasavska ljudska univerza 

V okviru projekta FI.DO, Fighting 
the fake news and disinformation 
(Boj proti lažnim novicam in dezin-
formacijam), smo 26. aprila v pro-
storih Delavskega doma Trbovlje 
izvedli drugo delavnico za starejše 
odrasle. Zasavska ljudska univerza 
je skupaj z videoprodukcijsko hišo 
Rusaalka del mednarodnega pro-
jekta, ki se izvaja s pomočjo finan-
ciranja Erasmus+. V projektu poleg 
slovenskih sodelujejo tudi partnerji 
iz Italije, Grčije in iz Poljske.

V delavnici, katere vsebino so 
skupaj s partnerji razvijali eno leto, 
so odrasle ozaveščali o psevdozna-
nosti, teorijah zarot in fenomenu 
trolanja. Odrasli udeleženci, ki so 
ena izmed skupin, ki se težje znaj-

Pandemija je prizadela celotno 
svetovno prebivalstvo, še pose-
bej pa so bili prikrajšani mladi. 
Po tem težkem obdobju pa jim 
leto 2022 posveča prav poseb-
no pozornost, saj zaznamujemo 
evropsko leto mladih. Projekti, ki 
se izvajajo v sklopu programa In-
terreg ADRION, omogočajo pro-
stovoljcem iz različnih držav, da 
ustvarjajo sinergijo in prispeva-
jo k aktivnostim pri posameznih 
projektih, medtem ko raziskujejo 
prostor za uresničevanje svojih 
potencialov. Tokrat z vami delimo 
zgodbo Wiktorie Widuch, ambici-
ozne prostovoljke in diplomantke 
turizma iz Poljske, ki je trenutno 
vključena v dejavnosti Zavoda za 
kulturo Delavski dom Trbovlje, 
Zavoda za mladino in šport Tr-
bovlje ter v projekt PRONACUL, 
ki ga izvaja Regionalna razvoj-
na agencija Zasavje. Wiktoria se 
je želela vključiti v projekte z 
evropsko solidarnostno enoto, 
zato je izbrala Zavod za mladino 
in šport Trbovlje, v katerem so ji 
ponudili sodelovanje z Delavskim 
domom Trbovlje, ki ji je omogočil 
povezavo med svojim akadem-
skim predznanjem in projekti, v 
katerih sodeluje. Tu je zgodba o 
Wiktorii z njenimi besedami.

»Ime mi je Wiktoria in stara 
sem 25 let. Prihajam z območja 
Gliwic, mesta na jugu Poljske, 
ki pripada šlezijski aglomeraciji. 
Odkar pomnim, so bila moja naj-
večja strast potovanja. Kot otrok 
sem vsako leto odštevala dneve 
do počitnic, da sem lahko nekam 
odšla vsaj za teden dni. Ko sem 
odrasla, sem svojo strast zače-
la poglabljati. Vedela sem, da je 
svet zelo raznolik, zato sem ga 
želela čim bolj raziskati. Ves pri-
varčevan denar porabim za po-
tovanja in do zdaj mi je uspelo 
obiskati 38 evropskih in bližnjih 
držav. Moja pustolovščina s seli-

Prostovoljci evropske solidar-
nostne enote iz Francije, Srbije, 
Poljske in iz Nemčije so bili v marcu 
precej aktivni. 8. marca so po Trbo-
vljah za dan žena podarjali nageljč-
ke, sodelovali pri aktivnostih Open 
Cluba (pletenje, karaoke, kviz ...) in 
organizirali Solidarnostni festival, 

dejo v poplavi informacij, so bili 
med delavnico skozi uvodno igro 
spodbujeni, da razmišljajo o re-
sničnosti in verodostojnosti izjav. 
Skozi predstavitev so se seznanjali s 
primeri psevdonovic, primeri neka-
terih teorij zarot in pojavu trolanja.

Udeleženci so na delavnici aktiv-
no sodelovali in diskutirali o aktu-
alnih temah, s katerimi se srečujejo 
na spletu. Povezovali so naučeno 
s prehodnim znanjem ter o tem 
razmišljali, delili mnenja in se po-
govarjali. Spoznali so pomembno 
razliko med lastnim prepričanjem 
in dokazanimi dejstvi, podprtimi z 
znanstvenimi raziskavami. Starejši 
odrasli so se naučili, kako na sple-
tu ravnati odgovorno opremljeni z 
osnovnimi digitalnimi kompeten-
cami za prepoznavanje lažnih in 
zavajajočih novic.

DELAVNICA O LAŽNIH 
INFORMACIJAH 

UČITI SE RASTI: 
KAKO LAHKO 
PROSTOVOLJSTVO 
POMAGA MLADIM RAZVITI 
ŽIVLJENJSKE VEŠČINE

PROSTOVOLJCI EVROPSKE 
SOLIDARNOSTNE ENOTE

Delavnica o lažnih infromacijah

Zavod za mladino 
in šport Trbovlje

RRA Zasavje

ki je potekal 23. in 24. marca. Sku-
paj z lokalnimi obiskovalci so pekli 
palačinke pred Zavodom za mla-
dino in šport Trbovlje. Med svojim 
prebivanjem pri nas pa so razisko-
vali okolico in se udeležili Jama-
tlona. Dva meseca sta hitro minila, 
zato so štirje prostovoljci že končali 
svojo izmenjavo, z nami pa do kon-
ca septembra ostaja še prostovoljec 
Rèmi, ki je del dolgoročne izmenja-
ve Evropske solidarnostne enote. 

Prostovoljci evropske solidarnostne enote

Kako opravljanje 
prostovoljstva v tujini 
mladim omogoča, da 

izrazijo svoj potencial? 
Preberite zgodbo 

Wiktorie iz Poljske, 
ki v Sloveniji opravlja 

prostovoljno delo 
tudi v okviru projekta 

PRONACUL.

tvijo v druge države se je začela 
med mojim magistrskim študi-
jem. Takrat sem se po obdobju 
številnih potovanj odločila, da si 
želim nekaj več kot le nekajdnev-
ni obisk znanih znamenitosti in 
krajev. Želela sem izkusiti življe-
nje v drugi državi, bolje spoznati 
lokalno kulturo, se pogovarjati 
z ljudmi in sodelovati v vsakda-
njem življenju. Tako sem zače-
la opravljati prostovoljsko delo 
v očarljivem mestu Trbovlje v 
osrednji Sloveniji v okviru evrop-
ske solidarnostne enote v sode-
lovanju z Zavodom za mladino in 
šport Trbovlje, kjer sem se po-
novno prepričala, kako odlična je 
bila odločitev za prostovoljstvo. 
Vsakodnevno delam v lokalnem 
kulturnem centru − Delavskem 
domu Trbovlje. Tu lahko razvi-
jam svoje interese in spretnosti z 
delom v oddelku za turizem. Za-
vod za mladino in šport Trbovlje 
pa tudi Delavski dom Trbovlje sta 
ključna deležnika projekta PRO-
NACUL, saj sta vključena v šte-
vilne aktivnosti, na primer: ude-
ležba predstavnikov na dogodkih 
projekta, kot je Regionalna turi-
stična konferenca, ki je bila orga-
nizirana v okviru projekta PRO-
NACUL, seznanitve s sporočili za 
javnost, izvajanje neposrednega 
trženja itn. V zadnjem mesecu 
sem se veliko naučila o trženju 
in urejanju programov ter orga-
nizaciji dogodkov. Menim, da so 
to zelo pomembne veščine, ki mi 
bodo gotovo koristile pri mojem 
prihodnjem delu. Hitro sem se 
prilagodila lokalnemu okolju, ki 
se je izkazalo za zelo prijazno in 
mirno. Pogoji projekta v celoti 
izpolnjujejo moja pričakovanja. 
Vesela sem, da mi je za to pus-
tolovščino ostalo še nekaj časa. 
Cenim to, kar počnem vsak dan, 
in to življenjsko priložnost. Učim 
se številnih novih veščin in širim 
svoja obzorja. V prihodnosti bom 
vsekakor izkoristila vsako prilož-
nost, ki jo bo prineslo življenje; 
za zdaj se nameravam osrediniti 
na nadaljnji samorazvoj, vseka-
kor pa želim še naprej delati v 
turizmu in v mednarodnem oko-
lju. Menim, da sem zaradi sode-
lovanja v projektu in izmenjavah 
postala boljša oseba. Gotovo sem 
samozavestnejša in bolj odprtega 
duha. Prav tako sem se naučila 
veliko novih spretnosti, izbolj-
šala raven znanja tujega jezika in 
spoznala veliko novih prijateljev. 
Moj moto je vsekakor izkoristiti 
priložnosti za razvoj, ki nam jih 
ponuja okolica. Komaj čakam, da 
vidim, kakšne nove izzive mi bo 
prinesla prihodnost.«
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Mladi so na posvetu zastavili 
konkretna vprašanja, in sicer: Zakaj 
je toliko težav v duševnem zdravju 
mladih in zakaj tako težko pridemo 
do psihosocialne pomoči? Kako reši-
ti stanovanjsko problematiko? Kako 
motivirati zdravstvene delavce, da se 
zaposlijo v Sloveniji?

22 udeležencev srečanja je po me-
todologiji svetovne kavarne in nače-

Upravni odbor OOZ Trbovlje se je 
v letu 2020 odločil, da družbo Avto-
hišo Malgaj predlagamo za ugledno 
nagrado »podjetnik leta 2020«. Za-
radi vseh zapletov in odpovedi pri-
reditev zaradi epidemije covida-19 
je bila podelitev nagrade »podjetnik 
leta 2020« izvedena šele 17. marca 
2022. Avtohiša Malgaj, d. o. o., ob 

Ob prejetem priznanju je sprejem pripravila tudi županja Jasna 
Gabrič in jim čestitala za vse dolgoletne dosežke. Za vse, kar so 
prispevali za razvoj in dobrobit stroke in zbornice, smo jim izje-
mno hvaležni in jim tudi v prihodnje želimo veliko uspehov.

Tretji regijski posvet za pripravo Resolucije 
o Nacionalnem programu za mladino

PO STEKLENI POTI

ZA PODJETNIKA LETA 2020 
JE BIL NOMINIRAN TUDI ANDREJ MALGAJ

POSVET O NACIONALNEM 
PROGRAMU ZA MLADINO

Zavod za mladino 
in šport Trbovlje

Nevenka Hacin, 
Zasavski muzej Trbovlje

Teja Urbanija, OOZ Trbovlje

lu viharjenja možganov obravnavalo 
sedem aktualnih tem: izobraževanje 
(formalno in neformalno – mladin-
ski sektor); zaposlovanje in podje-
tništvo; bivanjske razmere mladih; 
zdravje in dobro počutje (tudi šport); 
okolje in trajnost; mladi in družba 
ter pomen mladinskega sektorja; 
kultura, ustvarjalnost, dediščina in 
mediji. Oblikovali so sklepe, ki so jih 
v zadnjem delu srečanja predstavili 
odločevalcem in z njimi razpravljali 
o aktualnih izzivih ter možnostih za 
rešitve.

V sklopu praznovanja 
mednarodnega 
leta stekla 2022, 

ki ga je razglasila 
generalna skupščina 

Organizacije 
združenih narodov 

na pobudo 1.500 
znanstvenikov in 

ustanov iz 78 držav. 

V okviru tega praznovanja je v 
Sloveniji 12 muzejev, Društvo ste-
klarjev Slovenije in Fakulteta za 
humanistične študije Univerze na 
Primorskem pripravilo projekt Po 
stekleni poti. Vsi sodelujoči pa smo 
oz. bomo med trajanjem projekta v 
svojih prostorih pripravili manjše 
razstave ali vitrine meseca ter pre-
davanja na temo stekla. Zato vas 
vljudno vabimo, da se nam pridru-
žite v prostorih Zasavskega muze-
ja Trbovlje od junija do oktobra pri 
ogledu vitrine meseca oziroma iz-
delkov zasavskih steklarn, 22. junija 
ob 17. uri na predavanju, na kate-
rem vam bomo zaposleni v muzeju 
predstavili preteklost steklarske de-
javnosti v lokalnem okolju, kakšna 

izjemno močni konkurenci tega na-
ziva ni dobila, dobili pa so nagrado 
za »podjetniški vzor leta 2020«. In 
kar je za nas izjemnega pomena, je 
dejstvo, da Andrej Malgaj vedno po-
udarja, da bodo vedno ostali zvesti 
Trbovljam, svojim strankam v Za-
savju in OOZ Trbovlje.

Med drugim so v obrazložitvi na-
grade zapisali: »Avtohiša Malgaj, d. 
o. o., je družinsko podjetje, katerega 
nastanek sega v davno leto 1984, 

Izdelki zasavskih steklarn. Foto: Lovro Rozina

pa je prihodnost te v Zasavju že več 
kot 200-letne tradicije, pa vabljeni 
gost iz Steklarne Hrastnik. 

Razstavo in publikacijo sta finanč-
no podprla Ministrstvo za kulturo RS 
in Občina Trbovlje.

Za podjetnika leta 2020 je bil 
nominiran tudi Andrej Malgaj

ko je Andrej Malgaj odprl kovaško 
delavnico. Sprva klasično kovaško 
delavnico je sin Franc specializiral 
z zahtevnejšimi opravili, kot je bila 
izdelava gasilskih vozov. In od tam 
je bil samo še korak na motorje in 
kmalu tudi avtomobile; nekoč ko-
vaška delavnica je postala pravi av-
tomobilski servis. S svojim znanjem 
na področju prodaje in vzdrževanja 
vozil, pridobljenim v več kot stole-

tni tradiciji, z aktivnim delovanjem, 
doslednim uresničevanjem ciljev in s 
skrbjo za poslovno odličnost in druž-
beno odgovornost želimo ohraniti in 
utrditi prepoznavnost naše družbe v 
slovenskem prostoru ter ostati eden 
izmed vodilnih podjetij na avtomo-
bilskem trgu. Zavedajo se, da je pri-
hodnost polna izzivov, in ostajajo 
zvesti svojemu sloganu: Kompromis 
je v ceni, v kakovosti nikoli.
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POMLADNI VRVEŽ V 
DELAVSKEM DOMU TRBOVLJE

KAKO SEŽEMO VSE DO ZVEZD

Prijeten hrup se je 
zadnje tedne širil po 

prostorih in hodnikih 
Delavskega doma 

Trbovlje. Prijeten, ker 
so se s sproščanjem 
ukrepov proti širitvi 

virusa začeli v večjem 
številu vračati 

obiskovalci. Prav 
tako je rastlo število 

prireditev.

Gotovo poznate 
nekoga, ki ima tako 
zanimivo življenjsko 

zgodbo, da bi o njem 
lahko napisali knjigo. 

Trboveljčan Dušan 
Jesenšek Serša jo 

tudi je. Pa ne le 
eno, ampak dve. V 

marcu je ob podpori 
Delavskega doma 

Trbovlje izšla njegova 
druga knjiga z 

naslovom Moja pot do 
zvezd, za katero upa, 
da bo odstrla pogled 
na vsakdan slepih in 

slabovidnih. 

Bogdan Šteh, 
Delavski dom Trbovlje

Delavski dom Trbovlje

Z enoletno zamudo sta v naši 
gledališki dvorani visok jubilej zaz-
namovali STPŠ Trbovlje in OŠ Ivana 
Cankarja, na literarnih večerih smo 
skupaj s Knjižnico Toneta Seliškar-
ja gostili ugledne avtorje, kot sta 
npr. Feri Lajnšček in Erica Johnson 
Debeljak. Posebej pa smo se raz-
veselili večera, ko smo predstavili 
novo knjigo našega rojaka Dušana 
Jesenška Serše, ki smo jo tudi po-

Dušan Jesenšek Serša se je v 
srednji šoli spoprijemal s postopnim 
izgubljanjem vida in končno s sle-
poto. Kako je sčasoma sprejel novo 

magali izdati. Slovesno smo odpr-
li novo stalno razstavo v avli DDT, 
posvečeno zboru Slavčki, v galeriji 
pa sta se s kombinacijo unikatnih 
keramičnih izdelkov in fotografij 
predstavila mlada umetnika Deja 
Hauptman in Andraž Kramberger. 
Nekaj posebnega je bil gotovo večer 
22. aprila, ko smo v gledališki dvo-
rani prisluhnili koncertnem spek-
taklu vokalne zasedbe Perpetuum 

Jazzile. Nabito polna dvorana (kar 
smo res že pogrešali v zadnjih dveh 
letih) je bila navdušena od lepih 
melodij in izvrstnega odrskega šova. 
Že zdaj lahko z gotovostjo trdimo, 
da bo to eden izmed vrhuncev do-
gajanja v Trbovljah v letu 2022.

Pridni in marljivi smo tudi na 
drugih področjih. Kolegi iz DDTla-
ba so gostovali v Tehnoparku Celje, 
kjer so mladino seznanjali z robo-

tiko. Svojo turistično ponudbo smo 
predstavljali na sejmu Alpe–Adria, 
pedagoške programe pa na Kultur-
nem bazarju v Ljubljani. Pred nami 
je zdaj pester zaključek pomladi, 
z občinskim praznikom, veselimo 
pa se tudi razgibanega dogajanja 
čez poletje, ko bo pred DDT zaži-
vel poletni oder, na katerem ne bo 
manjkalo zanimivih in zabavnih 
dogodkov.

Vrvež v Delavskem domu Trbovlje

življenje in si čas, ki ga je prej preži-
vljal ob branju knjig ter gledanju fil-
mov in nadaljevank, skušal zapol-
niti s službo telefonista, šahom ter 

z meditiranjem v čebelnjaku, opiše 
v prvi knjigi Moja pot do svetlobe, 
ki je pred 22 leti izšla v samozalož-
bi. In prav na predstavitvi knjige v 

Knjižnici Trbovlje je spoznal svojo 
bodočo ženo Manjo, s katero sta ob 
medsebojni podpori časoma segla 
vse do zvezd. 

Letos je na literarnem večeru v 
začetku aprila Dušan Jesenšek Serša 
v pogovoru s Katro Hribar Frol, di-
rektorico Knjižnice Toneta Seliškar-
ja Trbovlje, iskrivo prikazal, kako je 
potekalo nastajanje druge knjige. V 
srednji šoli se je naučil slepega tip-
kanja na pisalni stroj, tako da lahko 
ponosno pove, da je celotno knjigo 
napisal sam, seveda pa brez pomoči 
diktafona ni šlo. Bralci lahko v ro-
manizirani avtobiografiji sledimo 
avtorjevemu življenju v zadnjih de-
setletjih – od skoka s padalom, dol-
gih pohodov po Zasavju do romanja 
po evropskih državah. Na veder in 
optimističen način nas spomni, 
kako lahko poiščemo lepoto, pre-
magamo strah in življenje polnejše 
zaživimo tudi sami.

Knjiga Moja pot do zvezd je na 
prodaj v tajništvu, na blagajni in v 
spletni trgovini Delavskega doma 
Trbovlje ter pri avtorju. Zahvalju-
jemo se vsem donatorjem, ki so 
pripomogli, da je knjiga Moja pot 
do zvezd našla pot do bralcev: Ob-
čini Trbovlje, Lions klubu Trbovlje, 
podjetju Dewesoft in Združenju pri-
jateljev slepih Celje.

Kako sežemo vse do zvezd, 
foto Delavski dom Trbovlje
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Medijski pokrovitelj

DRAŽEN ZEČIĆ
BEPOP
KLAPA MORE

PINGPONG BAND
AKTUALOVA GALAMA
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Tjaša Šuligoj, 
Mladinsko gledališče 
Svoboda Trbovlje 

Stanka Kink, Društvo 
invalidov Trbovlje

Po dveh letih premora 
je oder Doma 

Svobode zaživel v 
vsej svoji veličini. 

Člani Mladinskega 
gledališča Svoboda 

Trbovlje smo na oder 
ponovno postavili 
zasavske oskarje – 

Štilčke, ki so bili tokrat 
prav posebni. Zaradi 
avtorske vsebine so 

sicer posebni prav 
vsaki, ampak tokratni 
so bili zaradi razmer, 

v katerih so bili 
postavljeni na oder, 

povsem drugačni. 

Znana ponarodela 
pesem ansambla 

Štirih kovačev je Kam 
le čas beži, kam se 

mu mudi. In še kako 
res je, saj smo si 

komaj izrekali dobre 
želje ob prihodu 
novega leta, pa 

smo že v drugem 
četrtletju tega leta. 

Kljub še vedno 
prisotnemu virusu 

smo uspeli realizirati 
ves zastavljeni načrt 

za ta čas.

Prvič v zgodovini našega gleda-
lišča smo bili primorani predstavo 
odpovedati in prestaviti na poznej-

Izvedli smo tri kopalne dne-
ve. Kopali smo se v Termah Ptuj, 
Termah Radenci in Termah 3000 
Moravci. V bazenskih kompleksih 
toplic je organizirana hidrogim-

ZARADI GOŠTILNE JE 
DOM SVOBODE POKAL PO ŠIVIH 

PRVO TRIMESEČJE AKTIVNOSTI V 
DRUŠTVU INVALIDOV TRBOVLJE

ši datum. Štilčke smo letos prvič 
odigrali kar šestkrat, februarja kar 
tri dni zaporedoma in prvič vse od 

leta 1997, ko smo prvič postavili 
Štilčke, smo podelili samo enega 
štilčka. Štilčka za sezoni 2020/22 
ste prejeli vsi prijatelji kulture. Ne 
glede na skoraj četrtstoletno tra-
dicijo Štilčkov se seznam, kaj vse 
je bilo letos »prvič«, kar ne kon-
ča: prvič smo s Štilčki gostovali v 
drugem gledališču (hvala, Delavski 
dom Trbovlje), predstavo pa si je 
po dveletnem premoru ogledalo 
rekordno število gledalcev. Hvala 
vam. Rdeča nit tokratne predsta-
ve je bila GoŠTILna, ki nas je skozi 
živahno dogajanje v gledališki ka-
varni popeljala skozi aktualno do-
gajanje preteklega leta.

Sezona 2021/22 se počasi kon-
čuje, gledališčniki pa že pripravlja-
mo program za prihajajočo sezono. 
Pred novo sezono, ki se tradicio-
nalno začne septembra, pa lahko v 
poletje na prav poseben način vko-
rakate z nami – v sodelovanju z lo-
kalno umetnico Vesno Lenić Kreže 
smo dali namreč izdelati prav po-
sebne majice in jope s kapuco, ki so 
opremljene z našo grafično podo-
bo. Vas zanima več? Svoje povpra-
ševanje in naročilo lahko oddate na 
mgstrbovlje@gmail.com. 

Zaradi GoŠTILNe je Dom Svobode pokal po šivih

nastika, ki se je redno udeležujejo 
naši člani. Kopalni dan pa vedno 
izkoristimo tudi za ogled bližnjih 
znamenitosti tistega kraja. Ob ko-
panju v Radencih smo si v bližnji 
Gornji Radgoni ogledali grad Gor-
nja Radgona, ki se je prvič omenjal 
že v 12. stoletju. Sezidal ga je ple-
mič slovenskega rodu Radigoj. Pred 
kopanjem v Termah 3000 pa smo 
si ogledali grad Goričko. Grajsko 
poslopje spada med najobsežnejše 

fevdalne komplekse na Slovenskem; 
ima kar 365 sob. Sekcija ročnih del 
je že začela ustvarjanje v prostorih 
društva, tudi pevci so začeli vaje, 
žal pa se občinske revije odraslih 
pevskih zborov niso udeležili zara-
di več obolelih članov zbora. Redni 
letni občni zbor je bil 18. 3. 2022, na 
katerem so se potrjevala poročila 
za leto 2021 in načrti za leto 2022 
ter planska izhodišča za leto 2023. 
Razpisano imamo rehabilitacijo v 

Radencih, junija letovanje v Makar-
ski, v začetku septembra Albanijo 
in v oktobru 6-dnevno popotovanje 
po Bolgariji. Prijave že sprejemamo. 
23. 4. 2022 smo organizirali obmo-
čno tekmovanje v balinanju društev 
Zveze delovnih invalidov Slovenije, 
4. 6. 2022 pa bomo organizator-
ji državnega prvenstva v balinanju 
Zveze za šport invalidov Slovenije 
– paraolimpijski komite. Člane va-
bimo, da pridejo na naše aktivnosti. 

Aktivnosti v društvu, avtor slik Šalja Vesel
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Joži Kukovič, 
predsednica Turističnega 
društva Trbovlje

Bogdan Šteh, 
predsednik Združenja 
borcev za vrednote 
NOB Trbovlje

Letošnje aktivnosti 
in prireditve 

turističnega društva 
so bile zanimive, 

zabavne in poučne; 
udeležilo se jih je 

veliko občanov, tudi 
iz drugih krajev.

Članice in član Zveze 
borcev za vrednote 

NOB Trbovlje 
(ali tovarišice in 

tovariši, kot se raje 
nazivamo) smo v 

preteklih mesecih 
zares prekrižarili 

Slovenijo. Naši prijatelji 
so po vseh krajih 

Slovenije pripravljali 
zaznamovanja 

pomembnih dogodkov 
iz zgodovine NOB, ki 
smo se jih z veseljem 

udeležili.

Ob svetovnem dnevu vode smo 
si ogledali naravni biser, Mitovški 
slap, in učno pot Prusnik. Po učni 
poti nas je vodila Vlasta Medvešek 
Crnković in nam predstavila narav-
ne znamenitosti, kot je edinstvena 
kamnina lehnjak. Ta je vrednota 
naravnega pomena, ki nastane, ko 
voda teče čez organske ostanke. 

Udeležili smo se sejma Alpe–
Adria, na katerem smo imeli pred-
vsem promocijo našega mesta in 
si prizadevali združiti Zasavje po 
navodilih TZS. Tema letošnje-
ga sejma je bil zeleni turizem s 
poudarkom na aktivnem oddihu 
v naravi, zdravilnem turizmu in 

V Strunjanu smo se spomnili po-
boja otrok, enega prvih fašističnih 
zločinov na slovenskih tleh, v Grač-
nici počastili spomin na boj par-
tizanov z okupatorjem leta 1944, 
udeležili smo se tudi spominske 
slovesnosti v Dravogradu. Prav tako 
so bili naši predstavniki navzoči na 
skupščinah zvez borcev v sosednjih 
občinah, pozdravili pa smo tudi 

OD STRUNJANA DO 
DRAVOGRADA

AKTIVNOSTI TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA TRBOVLJE

kulinariki. Zato smo predstavili 
lokalna društva in posameznike, 
ki se ukvarjajo z zdravilno dejav-
nostjo. Darjo Žnidaršič iz Sončne 
posesti smo predstavili z degusta-
cijo njenega soka iz aronije in lio-
filiziranega sadja. Predstavili smo 
letaka Mitje Duha o zdravilni moči 
duha in izboljšanju zdravja s špor-
tno rekreacijo ter terapevtke bio-
rgonomije Alenke Kink Pušnik. TD 

Ruardi Zagorje je predstavil zabav-
no igro metanje kuolma v hunt, za 
TD Radečani pa smo delili letake. 
Obiskovalce je navduševala naša 
kulinarika: jetrnice, šunkarica, 
suhomesnati izdelki, slano pecivo 
mandeljčki, lokalno pivo Orlek in 
vrhunske sladice gostišča Martin. 
Glasbenik Vlado Poredoš je z nami 
in TD RMED Srečno Zagorje sode-
loval na sklepni prireditvi. 

17. aprila smo s tradicionalnim 
pohodom z baklami na Čebine sku-
paj s KS Klek zaznamovali 85. oble-
tnico ustanovitve KPS. Proslavo je 
odprla Eva Koprivšek Petkovšek s 
pesmijo Internacionala, Mladinsko 
gledališče Svoboda se je predstavi-
lo z recitalom partizanskih pesmi. 
Vlado Poredoš je recitiral avtor-
sko pesem. Slavnostni govornik je 
bil vodja poslanske skupine Levica 
Matej Tašner Vatovec, povezova-
lec Primož Sitar, predsednica TDT 
Joži Kukovič je pozdravila navzoče, 
povabila kustosa ZMT Gregorja Jer-
mana, da predstavi zgodovino Če-
bin, Bogdan Šteh kot predsednik 
Zveze borcev za vrednote NOB je 
poudaril vrednote NOB. Po kultur-
nem programu je sledila pogosti-
tev, najbolj pa so navdušili pirhi z 
vgravirano obletnico 85 ter izpisom 
Čebine. Pohoda se je udeležilo lepo 
število ljudi. 

Priključili smo se skupni vses-
lovenski akciji Očistimo Slovenijo; 
naši prostovoljci so počistili okolico 
Name in nekatere pohodnih poti. 
Organizirali smo delavnico za ot-
roke, ki smo jo posvetili izdelovanju 
velikonočnih okraskov. V sodelo-
vanju z OZ Rdeči križ smo v Vrtcu 
Trbovlje pred enoto Mojca organi-
zirali aktivnost obujanja starih obi-
čajev – iskanje pirhov. 

Turistično društvo Trbovlje 
na Sejemu Alpe–Adria 2022

občne zbore naših sorodnih dru-
štev: veteranov vojne za Slovenijo 
in vojnih invalidov. Nas skupščina 
še čaka, sta pa svoje delo že opra-
vila izvršni in nadzorni odbor ter 
pripravila vse potrebno za njeno 
izvedbo. 

Naš največji praznik, dan upo-
ra proti okupatorju, smo proslavili 
skupaj z Občino Trbovlje v Dela-

vskem domu Trbovlje. Še poseb-
no smo bili veseli, da smo lahko v 
Trbovljah gostili Partizanski pevski 
zbor in predsednika Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB tovariša 
Marijana Križmana. Še posebej se 
mu zahvaljujemo, da je sprejel naše 
vabilo, da nas vse zbrane nagovo-
ri ob prazniku, ki vsem nam toliko 
pomeni. 

Aktivno Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje
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ŠAHIRANJE 
SE PREBUJA

KATARINA 
2022

Andrej Novak, 
predsednik društva

Samo Guzej, 
predsednik društva

Leto 2022 je za šah 
leto, v katerem se 

šahisti vračamo 
v ustaljene tire. 

Korak za korakom v 
klubu uresničujemo 
zastavljene cilje. Pri 

šahu in v življenju ni 
dobro prehitevanje 

dogodkov. 

Po zelo uspešnih 
prireditvah v letih 
2017, 2018 in 2019 
nameravamo po 
izpadu prireditve 

v letu 2020 in zelo 
uspešni prireditvi v 

letu 2021 v letu 2022 
ob ustreznih pogojih v 
povezavi s covidom-19 

organizirati tekmo 
športnih avtomobilov 

na Katarino po 
sistemu primerjalne 

točnostne vožnje. 

V Šahovski klub Rudar Trbovlje 
smo pritegnili že kar nekaj mladih 
šahistov. Šahovska šola, ki poteka 
vsako sredo v klubu od. 17. do 18. 
ure, pridobiva na številki. Organizi-
rali smo že tri nagradne turnirje za 
osnovnošolce, v načrtu pa je še en 
nagradni turnir v mesecu maju. Ob 
koncu junija bo organiziran zaklju-
ček šahovske šole v Trbovljah na 

Prireditev bo vključevala razsta-
vo starodobnih vozil, možnost 
ogleda atraktivnih tekmovalnih 
avtomobilov in promocijsko vožnjo 
po središču Trbovelj. Prireditev se 
bo odvijala v okviru prvojunijskega 
praznovanja Občine Trbovlje. Za-
nimanja je veliko med udeleženci 
in gledalci, kar nas obvezuje, da se 
za dobro izvedbo maksimalno pot-
rudimo, tudi S spremljajočimi pri-
reditvami, ki bodo popestrile do-

Kmetiji pod Hrastom. Kmalu sledi-
jo počitnice in ponovno srečanje bo 
spet v septembru.

Zelo velik obisk je bil na Mem-
orialu Franca Kotnika 27. marca 
2022. Turnir je odprla županja Tr-
bovelj Jasna Gabrič. Udeležilo se ga 
je 36 šahistov iz Zasavja in Posav-
ja. Omeniti je treba igranje devetih 
mladih šahistov iz Trbovelj in Za-
gorja. Potrudili se bomo, da bo tur-
nir postal tradicionalen. 

Klubski turnirji so se zelo dobro 
prijeli. Udeležijo se ga tudi mladi 
šahisti iz Trbovelj in šahisti iz Za-
gorja. V juliju in avgustu se turnirji 
ne igrajo. Bomo pa ob koncu maja 
organizirali tradicionalni turnir ob 
prazniku Občine Trbovlje.

gajanje predvsem na novi lokaciji 
kulturnega društva Svoboda Trbo-
vlje in okolice.

Šah je igra, s katero 
si, ko se je enkrat 
naučiš, zastrupljen 
vse življenje. 

Program in urnik 
prireditve

7.30–9.30: 
Prijava tekmovalcev 
in zajtrk

9.00: 
Zapora ceste 
Trbovlje–Katarina

9.00–9.45: 
Krožna vožnja po
Trbovljah

10.00–11.30: 
Trening vožnja

11.30–15.00: 
Tekmovanje

15.00–17.00: 
Razglasitev rezultatov, 
podelitev pokalov in 
druženje

17.00: 
Odprtje ceste 
Trbovlje–Katarina

9.00–17.00: 
Razstava starodobnih 
vozil

Šahiranje se prebuja

Katarina, arhiv Društva Magnet



Jana Klinc Češnovar, 
predsednica Društva 
zasavskih klekljaric Srčevke

Jana Klinc Češnovar, 
predsednica Društva 
zasavskih klekljaric Srčevke

Že 6. januarja 
letošnjega leta smo 
v avli OŠ narodnega 

heroja Rajka v 
Hrastniku postavile 

prvo letošnjo razstavo 
na temo čebel in 
zdravilnih rastlin. 

Po uspešnem 
poizkusu sodelovanja 
na temo dela skupine 

Laibach, katere delo 
ob njihovi 40-letnici 

delovanja je predstavil 
Zasavski muzej lani, 

smo se Srčevke 
odločile, da klekljamo 

čipke v povezavi 
s predstavljenimi 

poklici na razstavi 
»Muzej smo vsi«, ki 

so jo pripravili ob 
70-letnici delovanja 

muzeja. 

DRUŠTVO ZASAVSKIH KLEKLJARIC 
SRČEVKE V LETU 2022

MUZEJ SMO VSI – KLEKLJANE ČIPKE 
NA TEMO ZNAČILNIH ZASAVSKIH POKLICEV

Teden dni pozneje smo na ogled 
postavile še naša »Ozvezdja« in 
del horoskopov v Kulturnem centru 
v Litiji. Drugi del horoskopov pa je 
v marcu krasil stopnišče Knjižnice 
Mileta Klopčiča v Zagorju. 

V Trbovljah smo konec marca 
svoje klekljane lovilce sanj obesile 
na strop otroškega oddelka Knjižni-
ce Toneta Seliškarja, ko smo se po 
ublažitvi epidemioloških ukrepov 
začele ponovno srečevati in ustvar-
jati skupaj po skupinah. Po uspe-
šnem poizkusu sodelovanja na temo 
dela skupine Laibach, katere delo 
ob njihovi 40-letnici delovanja je 
predstavil Zasavski muzej lani, smo 
se Srčevke odločile, da pripravimo 

Izbrale smo nekaj že izrisanih 
vzorcev, ki so nas spominjali na 
določen poklic, in jih sklekljale, za 

v muzeju svoje videnje razstave 
»Muzej smo vsi« v klekljani čipki.

Izbrale smo nekaj že izrisanih 
vzorcev, ki so nas spominjali na 
določen poklic, in jih sklekljale. Za 
manjkajoče motive pa smo same 
zrisale vzorce in sklekljale, zato so 
te čipke avtorsko delo. Nekatere 
čipke so na prvi pogled prepoznav-
ne posameznemu poklicu, druge pa 
bi mogoče lahko predstavljale več 
različnih. 

Muzej je pripravil nagradno 
igro, v kateri bodo morali obisko-
valci ugotoviti, katera čipka pripa-
da kateremu izmed predstavljenih 
poklicev. Izžrebani obiskovalec bo 
prejel nagradno majico z logoti-
pom muzeja. Razstavo si bo mogoče 
ogledati do 20. junija, potem pa se 
del čipk seli v Železnike na najsta-
rejši klekljarski festival v Sloveniji. 
Njihovo turistično društvo je letos 
Srčevke povabilo kot gostje, da se 
na njihovem festivalu prestavimo s 
svojimi izdelki.

V maju smo v Hrastniku pra-
znovale še 20. obletnico klekljanja 
v Hrastniku – prireditev je bila lani 
jeseni zaradi epidemije prestavlje-
na. Vmes se še dodatno izobražuje-
mo, delamo na projektu Horoskopi 
3 in pripravljamo nove izzive. Če bi 
se Srčevkam pri našem ustvarjanju 
želela pridružiti še katera klekljarica 
oz. klekljar – ste zelo dobrodošli.

Klekljana robotka Eva je v celoti 
avtorsko delo Tatjane Mizori Zupan.

manjkajoče motive pa smo vzorce 
zrisale in klekljale same in te čipke 
so avtorsko delo. 

Da bo zadeva še zanimivejša za 
obiskovalce, je muzej čipke oštevilčil 
in pripravil nagradno igro. Izžrebani 

pravilni odgovor bo prejel nagradno 
majico z logotipom muzeja. Vljudno 
vabljeni, da si obe razstavi ogledate.

Klekljane čipke na temo značilnih zasavskih poklicev. Zlato 
trobento je klekljala Emilija Šašek po vzorcu Vide Kejžar.
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Program letno kopališče Trbovlje 2022
24.6.

13.–24.6.

27.6.–8.7.

29.6.

5.7.

8.7.

15.7.

20.7. 

27.7.

5.8.

12.8.

17.8.

19.8. 

22.–26.8.

24.8.

28.8.

16.00–19.00

9.00–13.00

15.00–18.00

10.00

10.00–18.00

16.00–19.00

15.00–18.00

15.00–18.00

16.00–19.00

16.00–19.00

15.00–18.00

16.00–19.00

9.00–13.00

15.00–18.00

18.00–21.00

Pozdrav počitnicam 

Plavalni tečaj za otroke / ŠD PLJUSK / obvezne prijave

HURA, PROSTI ČAS / obvezne prijave

Hopi hop - športno zabavne aktivnosti

Delavnica vadbe v vodi za dojenčke in malčke / obvezne prijave

Plavalni dan in DJ-party

Poletna osvežitev z Dj-jem in happy hour drinks

Hopi hop - športno zabavne aktivnosti

Hopi hop - športno zabavne aktivnosti

Poletna osvežitev z Dj-jem in koktejl party

Poletna osvežitev z Dj-jem

Hopi hop - športno zabavne aktivnosti

Poletna osvežitev z Dj-jem

HURA, PROSTI ČAS / obvezne prijave

Hopi hop - športno zabavne aktivnosti

Slovo poletju

  vsak torek in četrtek ob 10. uri 
TELOVADBA V VODI

 ŠPORTNI ROJSTNI DNEVI za otroke 
/ obvezne prijave

 PRAVLJIČNA URICA 
ob 10. uri 

1. 7., 8. 7., 15. 7., 19. 8., 26. 8.

POPUSTI
  POSEBNI

HAJER
 vsak torek in četrtek za obiskovalce 
telovadbe v vodi GRATIS LIMONADA

  vsak petek ob nakupu vstopnice 1 EUR 
 akontacije pri naročilu GRIL ali 
pica ŽJAPK AJMRA

 ob sredah ob nakupu vstopnice 1 EUR 
akontacije za otroški meni AJMR

 SPREMLJAJTE TUDI 
DNEVNE AKTUALNE POPUSTE!

Skoč na 
   bazen!

28.6. 31.8. –

info@zmst.si03 56 12 882, 03 56 12 887 www.zmst.si
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Žiga Blaj in David Buovski

Najbolj priljubljen 
šport na našem 

planetu. Prodrl je v 
vse sloje prebivalstva, 

igrajo ga vse 
generacije. Vse to je 

nogomet. 

24. aprila 1922 je bila v gostil-
ni Pravdič ustanovljena ŠK Zora 

– prvi delavski nogometni klub v 
Trbovljah. Čeprav samo eden iz-
med veliko nogometnih kolekti-
vov v mestu v obdobju med obema 
svetovnima vojnama Zora velja za 
predhodnico današnjega Rudar-
ja. NK Rudar Trbovlje je imel med 
letoma 1945 in 1990 odmevne 
uspehe na slovenski in jugoslovan-
ski ravni. V svojih vitrinah ima tri 
naslove slovenskega republiškega 
prvaka (1972, 1974, 1979), en slo-
venski pokalni naslov (1952), slo-
venski zimski pokal (1949) ter še 
nekaj manj pomembnih članskih 
lovorik. Trboveljski klub je bil vse-
skozi magnet tudi za največje klube 

s področja nekdanje skupne države. 
V različnih obdobjih so na stadio-
nu Rudar gostovali klubi »velike 
četverice« jugoslovanskega nogo-
meta. Gledalci so tako lahko uživali 
v predstavah splitskega Hajduka, 
zagrebškega Dinama in beograj-
skih velikanov Crvene zvezde in 
Partizana.

Rudar je v petdesetih, šestde-
setih in v sedemdesetih letih slo-
vel po odlični mladinski šoli, ki je 
Sloveniji dala številne vrhunske 
nogometaše in reprezentante. Med 
veliko republiškimi naslovi v mla-
dinski in kadetski konkurenci velja 
poudariti še naziv jugoslovanske-

ga mladinskega podprvaka iz leta 
1949.

V Zasavskem muzeju Trbovlje 
bomo v sodelovanju z NK Rudar 
Trbovlje ob častitljivem jubileju, 7. 
junija 2022 ob 18. uri, odprli občas-
no razstavo z naslovom »Igra po-
staja zelo napeta in živahna.« 100 
let (organiziranega) nogometa v 
Trbovljah. Ob razstavi bo izšla tudi 
istoimenska publikacija, ki bo skozi 
dekade predstavila dolgo in bogato 
zgodovino trboveljskega nogometa.

Razstavo in publikacijo sta finanč-
no podprla Ministrstvo za kulturo RS 
in Občina Trbovlje.

»IGRA POSTAJA 
ZELO NAPETA IN ŽIVAHNA.« 
Reprezentanca Zasavja Hajduk – Split, arhiv ZMT

Oglašujte 
v našem časopisu.

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

MLADI TRBOVELJSKI 
PLEZALCI USPEŠNI NA 
TEKMAH VZHODNE LIGE

Pravi »boom« trboveljskih ple-
zalcev se je zgodil na drugi tekmi 
Vzhodne lige v Brežicah, saj so pre-
segli vsa pričakovanja. Začelo se je 
že pri mlajših cicibankah, pri ka-
terih si je Lili Kralj delila 2. mesto. 
Mlajši cicibani zaradi sproščenosti 
nastopajo na tekmah, ki so zanje 
netekmovalne narave. Pri starejših 
cicibanih je Charli Kapla Jamšek 
dosegel 4., pri starejših cicibankah 
pa Ana Kolar 6., Lara Trebušak 8. in 
Inja Bec 24. mesto med 42 tekmo-
valkami.

Pri mlajših dečkih je bil Urh Baš 5. 
od 32. tekmovalcev. Za AO Trbovlje je 
vrhunec pomenil prav nastop mlaj-
ših deklic, ki ga je z zmago krona-
la Karolina Rebernak, odlični 6. sta 
bili Hana Dornik in Stella Novak ter 
10. Sara Lapuh, torej kar štiri naše 
plezalke med prvo deseterico, in to 
med 42 plezalkami. Kaj takega se 
ne zgodi pogosto. Ko smo že mislili, 
da je vsega konec, pa sta z odličnim 
plezanjem presenetila še Mark Milar 
s 5. mestom (2. v svoji kategoriji) in 
Sara Hudolin s 4. mestom. 

Po skoraj dveh 
letih tekmovalnega 

premora se je v 
marcu začela nova 

sezona Vzhodne lige 
v športnem plezanju 

s tekmo v Radljah 
ob Dravi. Otroci so 

že težko čakali, da se 
preizkusijo v različnih 
tekmovalnih smereh. 

AO Trbovlje ima kar 12 
tekmovalcev, od tega 
jih je osem z državno 
tekmovalno licenco. 

Karolina Rebernak je 
v kategoriji starejše 

deklice osvojila 3. 
mesto, Hana Dornik 

9. mesto v skupini 
absolutno, Urh Baš 

med mlajšimi dečki 
pa 6. mesto. Lara 
Trebušak je med 

mlajšimi cicibankami 
dosegla 1. mesto v 

skupini B. 

Tekma v balvanskem plezanju je 
bila 9. aprila v Novem mestu; ude-
ležilo se je je 11 trboveljskih tek-
movalcev. Med mlajšimi ciciban-
kami sta se izkazali Lili Kralj in Ela 
Vranešič. Med starejšimi ciciban-
kami je slavila Ana Kolar 2. mesto 
absolutno, Lara Trebušak je doseg-
la 8. mesto absolutno in bronasto 
medaljo v skupini B (od 50 tekmo-
valk). Urh Baš je v kategoriji mlajši 
dečki dosegel 15. mesto od skupaj 
35 tekmovalcev. Pri mlajših dekli-
cah je Karolina Rebernak osvojila 
odlično 1. mesto, Stella Novak 7. in 
Hana Dornik 9. mesto. 

V nedeljo, 24. aprila, so se ple-
zalci AO Trbovlje izkazali še na 
tekmi v težavnosti. Med mlajšimi 

cicibankami so od 41 plezalk samo 
štiri odplezale v obeh smereh do 
vrha; med njimi je bila tudi naša 
Lili Kralj. Pri starejših cicibanih je 
bil Charli Kapla Jamšek 6. od 34 
tekmovalcev. Nastopilo je rekordno 
število tekmovalk med starejšimi 
cicibankami, kar 64. Med njimi je 
bila Lara Trebušak 5., Ana Kolar 14. 
in Ana Leila Vajdič 24. Lara Trebu-
šak pa je zmagala in osvojila zlato 
medaljo v B-skupini.

Urh Baš je med 40 plezalci 
mlajših dečkov osvojil 10. mesto, 
mlajših deklic pa je bilo 51. Karoli-
na Rebernak je bila 4., Hana Dornik 
12. in Sara Lapuh 13. Pri starejših 
dečkih je bil Mark Milar 7. od 23 
tekmovalcev, Sara Hudolin pa pri 

starejših deklicah 6. med 24 tek-
movalkami. To je bil spet en lep 
uspeh trboveljskih mladih plezalk 
in plezalcev, saj se vsi uvrščajo v 
prvo tretjino ali četrtino med vse-
mi nastopajočimi.

Rezultati in uspehi pomenijo 
močno spodbudo za nadaljevanje 
tekmovalne sezone v Vzhodni ligi 
in na državnem prvenstvu. Iskre-
ne čestitke vsem tekmovalcem za 
borbo, motiviranost, za uspehe, 
predvsem pa za ogromno volje in 
pozitivne energije, ki jo premore-
te. Naslednja tekma Vzhodne lige 
bo 14. maja v Športni dvorani Po-
laj Trbovlje; verjamemo, da bodo 
mladi plezalci navdušili na doma-
čem terenu.

Mladi trboveljski plezalci uspešni na tekmah Vzhodne lige



ŠPORT                  www.srcnotrbovlje.si                  37

Denis Lihić, Zavod Peglezn

Darko Raušl

Naše mesto je ob 
koncu avgusta 2021 

postalo bogatejše 
za novi šprotni 
park Ledenica, 
ki je namenjen 

vsem ljubiteljem 
ekstremnejših športov 

(balvansko plezanje, 
rolkanje, bmx ...). 
Čeprav Trbovlje 

do zdaj niso imele 
pravega poligona za 

rolkarje, je ta šport 
že vrsto let izjemno 

priljubljen med 
mladimi, v preteklosti 

pa smo organizirali kar 
nekaj tekmovanj za 

slovenske rolkarje.

Prvi konec tedna v 
aprilu je v pokritem 

olimpijskem bazenu 
Pristan potekalo 

prestavljeno državno 
zimsko prvenstvo v 

plavanju v kratkih 
bazenih. Tridnevnega 

tekmovanja so se 
udeležile tudi plavalke 
trboveljskega Rudarja.

TEKMOVANJE NAJBOLJŠIH 
ROLKARJEV IZ VSE SLOVENIJE

USPEŠNI PLAVALCI

Tako je bilo lansko leto s tega 
vidika prav posebno leto; rolkanje 
kot šport je prvič uradna disciplina 
poletnih olimpijskih iger, naše Tr-
bovlje pa so pridobile nov profesi-
onalni poligon za

rolkarje. Ob tej priložnosti smo 
v sodelovanju z Občino Trbovlje, 
lokalnimi zavodi, s podjetji in z 
drugimi organizacijami v lokalni 
skupnosti organizirali enodnevno 
tekmovanje v rolkanju, v katerem 
so tekmovali najboljši rolkarji iz 
vse Slovenije. To je bila namreč 
odlična priložnost, da smo mladim 
predstavili nov olimpijski šport in 
tako naše mesto ponovno postavi-
li na rolkarski zemljevid. Številke 
govorijo zase; na tekmovanje se je 
prijavilo malce več kot 50 mladih 
iz prav vse Slovenije; v celotnem 
dnevu smo našteli prek 700 obi-
skovalcev, večernega koncertnega 
dela dogodka pa se je udeležilo še 
približno 200 dodatnih glasbe želj-
nih obiskovalcev.

Glede na zelo dober odziv v 
lokalni skupnosti smo si nekako 
obljubili, da dogodek izpeljemo 
tudi letos v sklopu občinskega pra-
znika in da nekako tudi mi zazna-
mujemo 70 let našega mesta.

V kategoriji mlajših deklic so 
nastopile: Špela Oberžan, Noemi 
Borišek, Iva Knez, Inja Zupančič in 
Pia Zore. Pri deklicah pa so nasto-
pile Ariana Agrež, Mojca Oberžan, 
Teja Zore, ki so se ob odsotnosti 
Mije Milinković borile le v indivi-
dualnih nastopih brez štafet. Prek 
500 plavalcev iz 25 klubov se je v 
3-dnevnem tekmovanju pomerilo 
za naslove najboljših. Že prvi dan 
je Rudarjeve navijače razveselil 
nastop Pie Zore na 400 prosto, ko 
si je po preboleli bolezni priplavala 
naslov državne prvakinje. A njeni 

Foto: Alen Hlebec

nastopi so pustili velik pečat na tem 
prvenstvu, saj si je v sedmih na-
stopih priplavala prav toliko odli-
čij: tri druga mesta na 100 hrbtno, 
200 hrbtno in 200 prosto, kjer so 
stotinke odločile zmagovalko, ter 
dve tretji mesti na 50 hrbtno in 100 
prosto, kjer se je že poznala utruje-
nost po preboleli bolezni. Za veliko 
presenečenje pa so poskrbele mlaj-
še deklice v štafeti 4 x 50 mešano v 
postavi: Pia Zore, Iva Knez, Noemi 

Borišek in Špela Oberžan, saj so 
kot plavalke brez rezultata v šta-
feti nastopile v nekonkurenčni prvi 
skupini in se skupno veselile osvo-
jenega 3. mesta in s tem bronaste 
medalje. Pri starejših dekletih pa 
sta kot po tekočem traku osvajali 
stopničke Ariana Agrež, ki je v šes-
tih nastopih osvojila 5 prvih mest 
na 200 in 400 prosto, 200 delfin 
in 200 ter 400 mešano ter drugo 
mesto na 100 mešano. Mojca pa 

se ji je pridružila na stopničkah z 
drugim mestom na 50, 100 in 200 
delfin, na 400 mešano pa je bila 
3. Soliden vtis je pustila tudi Teja 
Zore s prebojem med najboljše 
plavalke hrbtnega sloga, medtem 
ko je prvenstvo zaradi bolezni mo-
rala zapustiti Inja Zupančič. Kljub 
manjši zasedbi brez fantov so de-
kleta prikazala odlično plavanje in 
rezultate, za kar so prejemale če-
stitke vseh nastopajočih.

Uspešni plavalci
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Vsak torek, od 16. do 20. ure
OPEN CLUB v Zavod za mladino in 
šport Trbovlje, Zavod za mladino in šport 
Trbovlje, Športni park Ledenica, Športni 
park Kipe
Organizator: Zavod za mladino in šport 
Trbovlje

Torek, 31. maj, ob 19. uri
Osrednja slovesnost ob prazniku Občine 
Trbovlje, gledališka dvorana Delavskega 
doma Trbovlje
Organizatorka: Občina Trbovlje

Sreda, 1. junij, ob 10. uri
Svetovalna urica za odrasle: Učenje je 
zabavno – vse, kar ste želeli vedeti o 
učenju, pa si niste upali vprašati: lokacija 
pred Menažko (Območno združenje 
Rdečega križa Trbovlje), Ulica 1. junija 4
Organizatorka: Zasavska ljudska univerza

Sreda, 1. junij, med 10. in 12. uro
Meritve sladkorja, holesterola in kisika 
v krvi ter prikaz temeljnih postopkov 
oživljanja z uporabo defibrilatorja; pred 
Menažko
Organizator: Območno združenje 
Rdečega križa Trbovlje

Sreda, 1., 8., 15., 22., 29. junij, ob 19. uri
Novodobne tehnike za zdravo in srečno 
življenje
Organizatorka: Zasavska ljudska univerza, 
obvezne prijave: 068 613 954
Lokacija: Rudarski dom, Trg svobode 11, 
Trbovlje

Petek, 3. junij, ob 10. uri
Občinski otroški parlament na temo 
Trbovlje danes, sejna dvorana Občine 
Trbovlje
Organizator: Društvo prijateljev mladine 
Trbovlje

Petek, 3., 10., 17., 24. junij, ob 9. uri
Druženje v spletni kavarni, lokacija: na 
daljavo prek MS Teams
Organizatorka: Zasavska ljudska univerza, 
obvezne prijave: 068 613 954

Petek, 3., 10., 17., 24. junij, ob 11. uri
E-NGLISH (angleščina na daljavo)
Organizatorka: Zasavska ljudska univerza, 
obvezne prijave: 068 613 954

Petek, 3. junij–nedelja, 5. junij
Vikend seminar prostovoljstva, Vrhe
Organizator: Društvo prijateljev mladine 
Trbovlje (obvezne predhodne prijave, 
število mest je omejeno)

Petek, 1. julij–sreda, 31. avgust, 
od 9. do 13. ure
Poletno počitniško varstvo 
Organizator: DPM Trbovlje (Trg svobode 
11), Obvezne predhodne prijave, možnost 
dodatnega varstva

Sobota, 4. junij
Državno prvenstvo v balinanju ZŠIS 
balinišče Buldog in AMD
Organizator: Društvo invalidov Trbovlje

Sobota, 4. junij
Katarina 2022 (več na strani 32)
Organizator: Društvo Magnet

Sobota, 4. junij, od 17. ure naprej
Kuharsko tekmovanje Grenadirmarš, 
Mestni park Trbovlje
Organizatorka: Občina Trbovlje

Ponedeljek, 6., 13., 20., 27. junija, ob 8. uri        
Nemščina za začetnike, lokacija: 
Rudarski dom, Trg svobode 11, Trbovlje 
Organizator: Zasavska ljudska univerza, 
Trg svobode 11 a, Trbovlje, obvezne prijave: 
068 613 954

Sobota, 11. junij, od 19. ure naprej
Anduht/Nohšiht, Ulica 1. junija, pred 
muzejem
Organizatorka: Občina Trbovlje

Ponedeljek, 6., 13., 20., 27. junij, ob 11. uri        
Slovenske urice za priseljence, lokacija: 
Rudarski dom, Trg svobode 11, Trbovlje 
Organizatorka: Zasavska ljudska univerza, 
obvezne prijave: 068 613 954

Torek, 7. junij 2022 ob 18. uri 
Reciklažnica: trajnostna menjava oblačil, 
Zavod za mladino in šport Trbovlje
Organizator: Zavod za mladino in šport 
Trbovlje

Torek, 7., 14., 21., 28. junij, ob 10. uri
Medgeneracijska skupina siničke, 
lokacija: Rudarski dom, Trg svobode 11, 
Trbovlje
Organizatorka: Zasavska ljudska univerza, 
obvezne prijave: 068 613 954

Sobota, 11. junij
Letovanje Makarska
Organizator: Društvo invalidov Trbovlje

Sobota, 11. junij 2022 
Pohod v Retje z mladinskim voditeljem, 
Organizator : Zavod za mladino in šport 
Trbovlje

Torek, 14. junij, ob 10. uri
Računalniška delavnica – kako 
se ubraniti lažnim novicam in 
dezinformacijam
Organizatorka: Zasavska ljudska univerza, 
obvezne prijave: 030 366 779 
Lokacija: Cankarjev trg 4, 1410 Zagorje ob 
Savi

Sreda, 15. junij, ob 15. uri
Svetovalna urica za odrasle: Kateri je 
moj sanjski poklic?
Organizatorka: Zasavska ljudska univerza, 
Trg svobode 11 a, Trbovlje
obvezne prijave: 030 366 777

Četrtek, 16. junij 2022, ob 9. uri
Žogarija: športni dogodek za otroke 
vrtcev Trbovelj in OŠ
Športni park Rudar
Organizatorji: Media Šport, Zavod za 
mladino in šport Trbovlje, Občina Trbovlje

Petek, 17. junij, ob 9. uri
Ogled naravoslovne učne poti 
kumskega brezokca na Dobovcu
Organizator: Turistično društvo Trbovlje
Opomba organizatorja: zberemo se na 
parkirišču TDT in se z osebnimi avtomobili 
odpeljemo na Dobovec. Po naravoslovni 
učni poti nas bo vodila Vlasta Medvešek 
Crnković. Primerna obutev, pohodniške 
palice. Dogodek se vrši, kot je navedeno v 
naslovu. Ogled je brezplačen, zaželeni so 
prostovoljni prispevki. Stik za prijavo: 041 
745 702 (Joži) in 031 728 056 (Meti)

Sobota, 18. junij
51. Lučkin memorial
Organizator: Plavalni klub Rudar

Sobota, 18. junij
Trbowle open 2022 (več na strani 37)
Organizator: Zavod Peglezn

Torek, 21. junij, ob 17. uri 
Zeleni, zdravilni turizem in kulinarika na 
Sončni posesti v Gabrskem 
Organizator: Turistično društvo Trbovlje
Opomba organizatorja: zberemo se na 
parkirišču TDT in se z osebnimi avtomobili 
odpeljemo v Gabrsko. Dogodek se vrši, 
kot je navedeno v naslovu. Vstop prost, 
zaželeni so prostovoljni prispevki. Stik za 
prijavo: 041 745 702 (Joži) in 031 728 056 
(Meti)

Petek, 24. junij, ob 11. uri
Šolska proslava ob dnevu državnosti 
Organizatorka: OŠ Ivana Cankarja 
Trbovlje

Petek, 24. junij
Kopalni dan Strunjan
Organizator: Društvo invalidov Trbovlje

Petek, 1. julij, ob 20. uri
Noč pod zvezdami na Kumu z nastopom 
Klape Skala
Organizatorka: Občina Trbovlje

Torek, 5., 12. julij, ob 10. uri
Počitniški program za otroke – Verižni 
eksperiment (izdelava verižnega člena)
Lokacija: učilnica ZLU, Trg svobode 11 a, 
Trbovlje v sodelovanju z DPM Trbovlje 
Organizatorja: ZLU, Večgeneracijski 
center Zasavje

Torek, 5. julij 2022, ob 18. uri
Trust circle – krog zaupanja, pogovor o 
duševnem zdravju 
Organizator : Zavod za mladino in šport 
Trbovlje

Sobota, 9. julij
Planinski dan Alpska tromeja
Organizator: Društvo invalidov Trbovlje

Torek, 12. julij, ob 10. uri
Minutka zase, lokacija: Cankarjev trg 4, 
1410 Zagorje ob Savi
Organizatorka: Zasavska ljudska univerza, 
obvezne prijave: 030 366 779 

Četrtek, 14. julij 2022 ob 19. uri
Dihalnica z Ireno – delavnica povezave 
z dihom in naravo, Športni park Kipe
Organizator: Zavod za mladino in šport 
Trbovlje

Torek, 19. julij 2022 ob 18. uri
Ustvarjalnica za mlade, kreativno 
izražanje skozi barve
Organizator: Zavod za mladino in šport 
Trbovlje

Petek, 22. julij
Kopalni dan Strunjan
Organizator: Društvo invalidov Trbovlje

Ponedeljek, 1. avgust–petek, 11. avgust
Letovanje v Savudriji
Organizator: DPM Trbovlje, prijave se 
zbirajo do 10. julija

Torek, 9., 16., 23., 30. avgust, ob 10. uri
Počitniški program za otroke – Verižni 
eksperiment (izdelava verižnega člena)
Lokacija: učilnica ZLU, Trg svobode 
11 a, Trbovlje; Organizator: ZLU, 
Večgeneracijski center Zasavje v 
sodelovanju z DPM Trbovlje 

Petek, 12. avgust 2022 ob 18. uri
Svetovni dan mladih, Park Kulture
Organizator: Zavod za mladino in šport 
Trbovlje

Torek, 16. avgust, ob 10. uri
Ohranimo miselno vitalnost, lokacija: Trg 
svobode 11 a, 1420 Trbovlje
Organizatorka: Zasavska ljudska univerza, 
obvezne prijave: 030 366 779

Petek, 26. avgust
Kopalni dan Izola 
Organizator: Društvo invalidov Trbovlje

Sreda, 31. avgust, ob 15. uri
Svetovalna urica za odrasle: Pred 
novim šolskim letom – predstavitev 
izobraževalnih možnosti za odrasle
Organizatorka: Zasavska ljudska univerza, 
Trg svobode 11 a, Trbovlje, obvezne prijave: 
030 366 777
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Nagradna križanka

Rešitve nagradne križanke 
napišite na dopisnico in jo s 
svojimi podatki (ime, priimek, 
naslov) do 17. junija 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 promocijski 
material Trajbi.



Časopis Sr(e)čno Trbovlje izhaja 
štirikrat letno.
Številka: 40, 31. maj 2022

Naslovnica: Povzeto po Zasavskem 
vestniku iz leta 1952.
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. maja 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.

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

FONTANA NA SALLAUMINESU
Katra Hribar Frol

Vodnjak oz. fontana na Sallau-
minesu je bila zgrajena takrat kot 
naselje Sallaumines. Gradnja se je 
začela leta 1979, in sicer na obmo-
čju, na katerem sta to takrat leža-
la nogometno in teniško igrišče. V 
obdobju do leta 1983 je bilo tako v 
sklopu gradnje naselja Sallaumines 
zgrajenih 351 stanovanj in pos-
tavljena tudi fontana. Ta del mesta 
svoje ime sicer nosi že od leta 1965 
po pobratenju Trbovelj s franco-
skim mestom Sallaumines. Leta 
2020 je Občina Trbovlje fontano 
po več kot 30 letih obnovila in pri 
obnovi poskrbela za ohranitev mo-
zaika, ki se zrcali na dnu fontane, 
in za obnovo napisov z imeni mest, 
pobratenih s Trbovljami.

Je pa navdušeni in redni obi-
skovalec fontane na Sallauminesu 
tudi naš jamski škrat Perkmande-
ljc. Fontano je vzel za svojo in se 
najmanj enkrat tedensko odmaka v 
njej, ravno tako, kot je včasih vide-
val rudarje po prihodu iz jame, ki 
so v javni kopalnici s sebe drgnili 
prah, znoj in solze. Je pa res še to, 
da je fontana ravno dovolj globo-
ka, da Perkmandeljc v njej ne more 
stati, a tega pred prvim namaka-
njem v svojih zasebnih toplicah, 
kot pravi fontani, ni vedel. Sicer se 

je v vodo podal počasi in previdno; 
še dobro, da je bilo tako, saj mu 
je vodna gladina kmalu segala do 
vratu, do brade, do nosu in kot bi 
mignil, ga je oblila čez glavo. Po-
gumni Perkmandeljc se ni prestra-
šil, odločno se je odrinil od dna, 
krepko zamahnil z rokami in se 
prav po pravljično čudežno v hipu 
naučil plavati. Od takrat zanj ni 
nobenih ovir – v fontano skače na 
noge, na glavo, včasih na »ploh«, 
dela vodne prevale in salte, vreš-
či od užitka, škropi okrog sebe in 
spušča mehurčke. Verjetno se vam 
zapisano zdi čisto nemogoče in 
neverjetno, saj v fontani še nikoli 

Vir:
 � Lenarčič, Tine (2009): 

Trbovlje – po dolgem in 
počez, Trbovlje, Tiskarna 
Tori.

 � Ivančič Lebar, Irena 
(1999): Naše Trbovlje, 
Grafex, Izlake.
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niste videli malega škrata, a to je 
zaradi tega, ker se Perkmandeljc 
vedno kopa ponoči, saj si vendar ne 
more privoščiti, da bi ga brez oble-
ke videli vsi, ki se čez dan spreha-
jajo po mestu.

POLETJE POD ZVEZDAMI NA KUMU
 
PETEK, 1. JULIJ, OB 20. URI
Koncert Klape Skala

Več informacij: www.trbovlje.si

Občina Trbovlje vabi na


